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Постановка проблеми та її актуальність. В 

контексті розвитку євроінтеграційних процесів 

спостерігаємо зростання наукового і прак-

тичного інтересу до розвитку окремих галузей 

України, а саме транспортної системи України. 

Особливої актуальності в контексті вищесказа-

ного заслуговує авіаційна галузь. Тому, сьогодні 

спостерігаємо навантаження на соціальні, регіо-

нальні та міжнародні авіаційні мережі. 

Відповідно, в сучасних умовах розвитку 

авіаційної галузі питання організації та функ-

ціонування міжнародних транспортних коридо-

рів та залучення їх до міжнародної транспортної 

мережі має не лише наукове але і практичне 

значення. Науковий інтерес до тематики дослі-

дження обумовлений факторами глобалізації, 

досягненнями науково-технічної революції, 

світовими інтеграційними процесами.  

Міжнародні транспортні коридори (МТК) – 

сукупність різних видів транспорту, що забез-

печують значні перевезення вантажів і пасажи-

рів на напрямах їх найбільшої концентрації. 

Транспортні коридори виконують роль крово-

носних судин у світових інте-граційних проце-

сах. 

Використання подібних коридорів дає значні 

фінансові здобутки для держави, проте транс-

портна система України в силу своєї за-
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старілості, недокомпоектованості, часто людсь-

кому фактору втрачає позиції на міжнародному 

ринку перевезень та не приносить прибутку 

державі і авіаційній галузі. 

Усі фактори в умовах жорсткої конкуренції 

призводить до витіснення українських пере-

візників з міжнародних ринків транспортних 

послуг, знижує якість обслуговування вітчизня-

них підприємств і населення, створює реальну 

загрозу економічній безпеці держави. Окремо, 

слід підняти питання безпеки транспортних ко-

ридорів на фоні збитого літака на Донбасі, ін-

ших аварій повітряних суден, що сталися на те-

риторії України. 

Основними проблемами, які стримують за-

безпечення зростаючого за обсягами та якістю 

попиту на транспортні послуги, визнані: недо-

статнє оновлення основних фондів усіх видів 

транспорту і дорожнього господарства, 

невідповідність їх технічного рівня перспектив-

ним вимогам; низький рівень міжгалузевої ко-

ординації у розвитку транс-портної інфраструк-

тури, що призводить до роз’єднання єдиного 

транспортного простору, нераціонального вико-

ристання ресурсів і зниження ефективності ви-

користання транс-порту; слабкий ступінь вико-

ристання геополітичного положення України та 

можливостей її транспортних комунікацій для 

міжнародного транзиту вантажів територією 

України; повільне вдосконалення транспортних 

технологій та недостатня їх пов’язаність з виро-

бничими, торговельними, складськими і митни-

ми технологіями; неприпустимо низький рівень 

інформатизації транспортного процесу та ін-

формаційної взаємодії транспорту з іншими га-

лузями економіки; недостатня ефективність 

фінансово-економічних механізмів, що сти-

мулюють надання інвестицій на розвиток 

транспорту; відставання у реалізації державних 

і галузевих програм в галузі окремих видів 

діяльності, видів транспорту, транспортного 

машинобудування, розбудови державного кор-

дону. 

Усе вищевикладене свідчить про науковий 

інтерес до предмету дослідження, а саме право-

вого регулювання повітряних мереж міжнарод-

них транспортних коридорів в Україні. 

Метою статті є аналіз стану правового регу-

лювання повітряних мереж міжнародних транс-

портних коридорів в Україні, виокремлення ос-

новних проблем у правовому регулюванні та 

напрямків по їх вдосконаленню. 

Аналіз досліджень і публікацій. Правове 

регулювання повітряних мереж міжнародних 

транспортних коридорів України та її окремих 

складових розглядалися в дослідженнях таких 

вчених, як Є. Єряшова, О. Білого, В. Муравйова, 

К. Плужнікова, Х. Дорофєєва, Н. Пашинської та 

інших, проте дані напрацювання не вичерпують 

можливостей для подальших досліджень. 

Виклад основного матеріалу. Сучасне пра-

вове регулювання повітряних мереж міжнарод-

них транспортних коридорів в Україні 

здійснюється у відповідності до Повітряного 

кодексу України [1], Положення про викори-

стання повітряного простору України [2], та ін-

ших нормативних документів. Так, зокрема, у 

Положенні, а саме у ст. 37 Розділу ІІІ, зазна-

чається, що до елементів структури повітряного 

простору України належать райони польотної 

інформації; диспетчерські райони; диспетчерсь-

кі зони; зони аеродромного руху; маршрути об-

слуговування повітряного руху; заборонені зо-

ни; зони обмеження польотів; небезпечні зони; 

повітряний простір зони з особливим режимом 

використання повітряного простору; тимчасово 

зарезервований повітряний простір; зони вико-

нання спеціальних польотів; зони виконання 

випробувальних польотів; повітряний коридор 

перетинання державного кордону; райони по-

шуку та рятування; райони спрощеної коорди-

нації [2].  

Повітряна траса – це диспетчерський район 

або його частина, що являє собою коридор у по-

вітряному просторі, обмежений за висотою та 

шириною, призначений для безпечного вико-

нання польотів повітряними суднами і забезпе-

чений аеродромами, засобами навігації, контро-

лю та управління повітряними рухом. Повітряні 

траси і місцеві повітряні лінії також повинні бу-

ти сертифіковані на відповідність їх діючим в 

Україні нормам придатності з обов’язковою ви-

дачею сертифікату.  

Повітряний коридор – це виділений у по-

вітряному просторі коридор для руху літальних 

апаратів, з’єднує між собою 2 райони або кон-

трольні зони аеропортів. На внутрішніх лініях 

коридор має ширину 10 км, на міжнародних - 

20 км. 
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Окремої уваги в рамках даного дослідження 

заслуговує питання правового забезпечення 

діяльності основних суб’єктів, які забезпечують 

створення повітряних мереж міжнародних 

транспортних коридорів. 

Слід відмітити, що важливою ланкою у си-

стемі використання повітряного простору 

України є органи виконавчої влади, які забезпе-

чують реалізацію державної політики, ор-

ганізації та підприємства, на які покладено 

функції щодо організації повітряного руху, 

радіотехнічного, аеронавігаційного та метео-

рологічного забезпечення авіації, підготовки та 

публікації нормативних документів з питань ае-

ронавігації, а також підготовки фахівців у сфері 

використання повітряного простору та їх 

медичної сертифікації. Так, наприклад, відпо-

відно до пункту 75 Положення про використан-

ня повітряного простору України [2] «Украеро-

центр» (що є структурним підрозділом «Украе-

роруху») видає дозвіл на використання повітря-

ного простору після отримання дозволу на ви-

конання польотів, який видає «Державіа-

служба». Крім того, на «Украерорух» покла-

дається обов’язок здійснювати контроль за до-

триманням порядку використання повітряного 

простору (пункт 13 Положення про використан-

ня повітряного простору України [2]). 

Іншим структурним елементом інфра-

структури мережі авіаційних перевезень є аеро-

порти, що за своїм значенням поділяються на 

внутрішні і міжнародні, які повинні пройти сер-

тифікацію і реєстрацію до діючих в Україні 

правил.  

Враховуючи членство України у міжнарод-

них організаціях і приймаючи до уваги факт 

підписання і ратифікації Україною міжнародних 

угод, за якими регламентується використання 

повітряного простору України літаками, що за-

реєстровані в інших державах, можна ствер-

джувати, що авіаційний простір України вже 

практично є частиною міжнародної мережі, яка 

використовується авіатранспортом для переве-

зення пасажирів та вантажів, а також надання 

послуг іноземним компаніям для транзиту. 

Першим кроком у розбудові авіаційної ме-

режі була Угода про транзит при міжнародних 

повітряних сполученнях 1944 року, потім ра-

тифікація Договору з відкритого неба 1992 року. 

Не менш важливими документами, для розбудо-

ви мережі авіаційного простору, якими могли б 

скористатися іноземні літаки, є: Конвенція діро 

міжнародну цивільну авіацію 1944 року; Прото-

кол про введення нової статті 83-bis до Конвен-

ції про міжнародну цивільну авіацію; Монре-

альська Конвенція про боротьбу з незаконними 

актами, спрямованими проти безпеки цивільної 

авіації 1971 року; Токійська Конвенція про пра-

вопорушення та деякі інші дії, вчинені на борту 

повітряного судна 1963 року; Гвадалахарська 

Конвенція, на додаток до Варшавської конвен-

ції, щодо уніфікації деяких правил, що стосу-

ються міжнародних повітряних перевезень, які 

здійснюються іншою особою, крім договірного 

перевізника, 1961 року; Варшавська Конвенція 

щодо уніфікації деяких правил, що стосуються 

міжнародних повітряних перевезень 1929 року; 

Закон України «Про Державну програму 

авіаційної безпеки цивільної авіації» № 1965-

VIII від 21.03.2017 р. 

З метою забезпечення безпеки польотів у по-

вітряному просторі України і приймаючи до 

уваги участь у міжнародних організацій були 

розроблені правила організації потоків повітря-

ного руху, які затверджено Постановою 

Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 р. 

№ 401 «Про затвердження Положення про ви-

користання повітряного простору України», По-

становою Кабінету Міністрів України від 

07.09.2002 р. № 1328 «Про затвердження Про-

грами розбудови державної системи викори-

стання повітряного простору України на 2002-

2006 роки». Правила використовуються з метою 

сприяння організації безпечного, упорядковано-

го та прискореного потоку повітряного руху і 

забезпечення максимального використання про-

пускної спроможності системи управління по-

вітряним рухом відповідно до міжнародних 

стандартів та рекомендованої практики. Крім 

того, ці правила поширюються на суб’єктів 

авіаційної діяльності, які виконують польоти у 

контрольованому повітряному просторі України 

за правилами польотів за приладами щодо за-

гального повітряного руху (IFR/GAT), а також 

на персонал обслуговування повітряного руху 

та організації потоків повітряного руху.  

Правовою базою Правил є такі акти: 

а) Повітряний кодекс України [1]; б) Положення 

про використання повітряного простору 

України [2]; в) Програма розбудови державної 
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системи використання повітряного простору 

України на 2002-2006 роки, затверджена поста-

новою Кабінету Міністрів України від 

07.09.2002 р. № 1328; д) Повідомлення щодо 

обслуговування повітряного руху - Авіаційні 

правила України, частина 85, затверджені нака-

зом Міністерства транспорту України від 

25.03.2002 р. № 199 та зареєстровані у Міністер-

стві юстиції України 10.04.2002 р. за 

№ 354/6642 (із змінами); є) Правила польотів 

повітряних суден та обслуговування пові-

тряного руху в класифікованому повітряному 

просторі України, затверджені наказом 

Мінтрансу України від 16.04.2003 р. № 293 та 

зареєстровані у Міністерстві юстиції України 

05.05.2003 р. за № 346/7667 (із змінами); 

ж) Правила надання експлуатантам дозволів на 

виліт з аеропортів України та приліт до аеро-

портів України під час виконання міжнародних, 

внутрішніх та транзитних польотів, затверджені 

спільним наказом Міні-стерства транспорту 

України та Міністерства оборони України від 

16.01.2003 р. № 26/11 та зареєстровані у 

Міністерстві юстиції України 22.04.2003 р. за 

№ 317/7638; з) Конвенція про міжнародну ци-

вільну авіацію та додатки до неї [3]; і) «Органи-

зация воздушного движения» Doc. 4444, 

АТМ/501, ІСАО; к) «До-полнительные регио-

нальные правила» Dос. 7030 ІСАО; л) «Керів-

ництво CFMU Євро-контролю» та додатки до 

нього. 

Значну роль у впроваджені та застосуванні 

правових засад регулювання мережі авіатранс-

порту України, яка стала невід’ємною частиною 

загальноєвропейської мережі, відіграють підза-

конні акти та акти відповідних державних ор-

ганів регулювання повітряних перевезень. Саме 

з метою якісного виконання завдань щодо дер-

жавного нагляду за забезпеченням безпеки по-

льотів цивільної авіації, визначених Положен-

ням про Державну службу України з нагляду за 

забезпеченням безпеки авіації (що затверджене 

Указом Президента України [4]), а також з ме-

тою виконання рекомендацій Євроконтролю, 

отриманих в ході аудиту представниками орга-

ну з регулювання безпеки Євроконтролю, пред-

ставниками органу було розроблено наказ Дер-

жавної служби з нагляду за забезпеченням без-

пеки авіації, який був прийнятий 31.05.2010 р. 

Положення про нагляд за безпекою польотів у 

системі організації повітряного руху [5]. Цей 

документ розроблено з метою удосконалення 

чинних нормативно-правових актів України, що 

регулюють діяльність у сфері безпеки польотів 

у системі організації повітряного руху відпо-

відно до міжнародних стандартів в системі ор-

ганізації повітряного руху України. Документ 

призначений для застосування в межах струк-

турних підрозділів Державіаслужби та підпри-

ємств і організацій, що виконують функції, 

пов’язані з організацією повітряного руху у по-

вітряному просторі України. Крім того, Поло-

ження направлене на формування функціональ-

ного підходу до нагляду та управління безпекою 

польотів під час ор-ганізації повітряного руху з 

урахуванням світових вимог. 

Україна активно співпрацює з підрозділами 

ІКАО та відповідними європейськими структу-

рами, які розробляють документи, що регламен-

тують діяльність авіаційних мереж у 

відповідності з вимогами ІКАО. А також спів-

працює з країнами ЄС щодо розвитку 

транс’європейських транспортних мереж, муль-

тимодальних транспортних коридорів, системи 

міжнародних транспортних коридорів; розкрито 

аспекти фінансової і технічної допомоги ЄС 

Україні для підтримки реалізації засад розвитку 

національної транспортної галузі. Дані напрями 

співробітництва України з країнами ЄС сприя-

тимуть реалізації потенціалу транспортної си-

стеми України.  

Зокрема, до пріоритетних напрямів співробі-

тництва України та ЄС у галузі транспорту мо-

жна віднести: розвиток транспортної інфрастру-

ктури України та її інтеграція до загальноєвро-

пейської транс-портної системи; підвищення рі-

вня безпеки на транспорті та адаптація відпові-

дного національного законодавства із залучен-

ням проекту ЄК TWINNING; модернізація та 

оновлення основних фондів і рухомого складу 

транспорту; створення Спільного авіаційного 

простору між Україною та ЄС.  

Відмітимо, що практика співробітництва у 

створенні Спільного авіаційного простору пока-

зує, що Україна має необхідні умови для вико-

нання міжнародних вимог до складу та якості 

льотної техніки, кваліфікації пілотів, стану та 

повноти послуг, що надаються аеропортовими 

службами. Україна як транзитна держава актив-

но розвиває мережу мульти-модальних транс-
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портних коридорів з використанням водного 

(морського поромного сполучення) та залізнич-

ного сполучення у напрямах Північ-Південь та 

Захід-Схід.  

Можна констатувати, що етап реалізації ос-

новних напрямів руху потоків повітряних суден 

завершено. Маршрути, які проходять через рай-

он відповідальності України, максимально наб-

лижені до основних низок між аеропортами і є 

привабливими для кори-стувачів. 

Основна мета заходів щодо організації по-

вітряного простору - це створення структури 

повітряного простору, елементи якої динамічно 

змінюються відповідно до експлуатаційних по-

треб, застосування зональної навігації з метою 

підвищення ефективності діяльності користу-

вачів повітряного простору України. 

Усі елементи системи організації повітряно-

го руху (організація повітряного простору, об-

слуговування повітряного руху та організація 

потоків повітряного руху) функ-ціонально 

сумісні між собою. Основним інструментом 

планування заходів, яких необ-хідно безпосе-

редньо вжити для реалізації цього плану та 

впровадження елементів системи CNS/АТМ, є 

План конвергенції та імплементації для України 

(LCIP). 

Проте, крім зазначених надбань існує низка 

питань, що потребують реагувань та належного 

суворого регулювання, а саме, однією з проблем 

є відсутність інформації про складові фор-

мування ціни на квиток. 

Висновки. Відмітимо, що налагодження 

тісного міжнародного економічного співробіт-

ництва України з країнами ЄС у транспортній 

сфері дозволить забезпечити прискорення інте-

грації видів українського транспорту до 

міжнародної і європейської та світової транс-

портної системи, впровадження принципів єв-

ропейської транспортної політики в Україні. 

Транспорт як інфраструктурна галузь має ро-

звиватися випереджальними темпами, що спри-

ятиме укріпленню зовнішньоторговельних 

зв’язків України, її територіальному розвитку, 

залученню транзиту, збільшенню обсягів ва-

лютних надходжень, оптимізації товаро-потоків. 

Розвиток світової авіаційної мережі характе-

ризується наступними тенденціями: лібе-

ралізація ринку авіаційних перевезень, про що 

свідчить активізація впровадження політики 

«відкритого неба»; збільшення ресурсів про-

пускної та навантажувальної здатності націо-

нальних та міжнародних авіаційних мереж па-

ралельно збільшенню попиту на авіа-

перевезення; підвищення ролі держав Близького 

Сходу та Азії у розвитку авіаційних транспорт-

них мереж; підвищення ролі авіаційної мережі у 

загальній структурі світової транспортної си-

стеми; збільшення обсягів перевезень вантажів 

та пасажирів авіамережами; збільшення обсягів 

інвестицій у розвиток авіаційних мереж; збіль-

шення кількості турбореактивних літаків через 

їх вищий рівень надійності. 

Отже, гармонізація повітряного простору 

України та імплементація європейських вимог 

повинна сприяти збільшенню транзитного пото-

ку через Україну, а також процесам економічно-

го розвитку держави, що конче необхідно для 

сьогодення. 
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