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ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: ПРІОРИТЕТИ 
ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ

1. Вступ

Результатом прийняття Організацією Об’єднаних Націй нових орі-
єнтирів розвитку світу є підсумковий документ «Перетворення на-
шого світу: порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року», 
у якому було затверджено 17 Цілей сталого розвитку (UN, 2015). 
Цей документ передбачає залучення всіх країн світу до сприяння 
процвітанню, захисту планети, забезпечення миру, знищення бід-
ності, щоб до 2030 року всі люди могли жити у безпечному світі. 

Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) бере активну 
участь у розробці рекомендацій для досягнення Цілей сталого роз-
витку у сфері цивільної авіації. Особливу увагу ІКАО приділяє таким 
пріоритетам цивільної авіації, як безпека, аеронавігаційна спромож-
ність та ефективність, безпека та спрощення, економічний розви-
ток повітряного транспорту та захист навколишнього середовища 
(ІСАО, 2021).

Про актуальність дослідження свідчить аналіз діяльності України 
у сфері цивільної авіації, яка приєдналася до глобальних зусиль у за-
безпеченні Цілей сталого розвитку ООН, досягнення яких потре-
бує об’єднання можливостей державних органів, громадянського 
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суспільства і громадян з метою залишити прийдешнім поколінням 
планету у найкращому вигляді.

Окремих досліджень потребують ті аспекти діяльності міжна-
родної цивільної авіації, які безпосередньо пов’язані з виконанням 
нашою країною Цілей сталого розвитку. У такій ситуації вирішення 
окресленої проблеми набуло особливої актуальності. Отже, метою 
статті є висвітлення із залученням порівняльного та системного 
методів досягнень імплементації Цілей сталого розвитку ООН до 
2030 року у сфері цивільної авіації, аналіз міжнародних механізмів 
досягнення Цілей сталого розвитку, які б враховували пріоритети 
міжнародної цивільної авіації, а також чинні міжнародні зобов’язан-
ня та практичні потреби України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням діяльності 
міжнародних організацій цивільної авіації у світовому процесі гло-
балізації, ролі ООН у регулюванні безпекових проблем сучаснос-
ті, які посідають особливе місце серед важливих завдань цивіль-
ної авіації, присвячено чимало праць вітчизняних та міжнародних 
вчених, які є важливими для досягнення Цілей сталого розвитку. 
Прямо чи опосередковано правові аспекти міжнародного забезпе-
чення авіаційної безпеки досліджували М. Баймуратов, О. Буткевич, 
Ю. Волошин, О. Григоров, Р. Герасимов, К. Конюхова, Г. Халімова та 
ін. Детально питання забезпечення безпеки авіаційних перевезень 
проаналізовано у монографії М. Луцького. Правові аспекти засто-
сування міжнародних стандартів ІКАО досліджували такі вчені, 
як А. Верещагін, М. Волков, А. Ляхов, Ю. Малєєв, А. Філіппов та 
ін. Глобальні цілі сталого розвитку в регіональній політиці України 
аналізували Л. Громоздова, М. Короленко, С. Бартош. Автором цієї 
статті здійснювався аналіз проблем адаптації законодавства Укра-
їни до законодавства ЄС у сфері цивільної авіації (Chulinda, 2019), 
особливостей функціонування міжнародних договорів (Chulinda, 
2022). Однак питання пріоритетів цивільної авіації у досягненні 
Цілей сталого розвитку зумовлює необхідність нового наукового 
погляду на проблему. 
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2. Виклад основного матеріалу

Досягнення Цілей сталого розвитку має на меті реалізацію прав 
людини і подолання бідності, зміцнення здоров’я та покращення 
добробуту людей, а також глобальний захист планети. Україна, як 
і інші країни-члени ООН, приєдналася до глобальних зусиль у роз-
робці їх забезпечення. Цивільна авіація є однією з найважливіших 
галузей національної економіки, ефективне функціонування якої 
є необхідною умовою стабілізації, розвитку міжнародної діяльності, 
задоволення потреб населення в авіаперевезеннях, забезпечення 
захисту національних інтересів України.

Процес приєднання України до досягнення Цілей сталого роз-
витку до 2030 року у сфері цивільної авіації враховує національну 
специфіку та спрямований на забезпечення економічного зростан-
ня, соціальної справедливості та раціонального природокористу-
вання. Національні завдання, індикатори для моніторингу вико-
нання завдань та цільові орієнтири для досягнення до 2030 року 
відображено в Національній доповіді «Цілі сталого розвитку: Укра-
їна» (KMU, 2019).

Розвиток України відбувається під впливом сучасних світових тен-
денцій щодо вирішення проблеми не лише гармонійного розвитку 
людства, а й виживання. З метою забезпечення національних інте-
ресів України щодо сталого розвитку економіки, громадянського су-
спільства і держави, для досягнення зростання рівня та якості життя 
населення, додержання конституційних прав і свобод людини і гро-
мадянина видано Указ Президента України «Про Цілі сталого розвит-
ку України на період до 2030 року», де зазначено, що Цілі сталого 
розвитку України є орієнтирами для напрацювання проєктів прогноз-
них і програмних документів, проєктів нормативно-правових актів з 
метою забезпечення збалансованості економічного, соціального та 
екологічного вимірів сталого розвитку України (Decree, 2019 ).

Авіація відіграє важливу роль у підтримці цієї програми ООН 
через створення безпечних транспортних шляхів між державами, 
віддаленими регіонами, створює мільйони робочих місць, спри-
яє економічному та соціальному зростанню, розвитку туризму та 
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підтримує постійний прогрес у всьому світі. Міжнародна організа-
ція цивільної авіації (ІКАО) є спеціалізованою установою ООН, що 
займається організацією і координацією міжнародного співробіт-
ництва держав у всіх сферах діяльності цивільної авіації. ІКАО на-
працьовує міжнародні стандарти і рекомендовану практику у сфері 
цивільної авіації, повітряних трас, будівництва аеропортів та аеро-
навігаційних засобів, розробляє стандарти для конструювання й 
експлуатації повітряних суден, правила з використання устаткуван-
ня, засобів зв’язку і контролю над польотами, сприяє уніфікації мит-
них, імміграційних і санітарних правил тощо. Через напрацювання 
міжнародних стандартів та рекомендованої практики ІКАО сприяє 
безпечному та впорядкованому розвитку міжнародної цивільної 
авіації в усьому світі. Зусилля ІКАО спрямовані на те, щоб цивіль-
на авіація могла розвиватися безпечним та упорядкованим чином, 
щоб міжнародні повітряні сполучення могли встановлюватися на 
основі рівності повітряним шляхом і здійснюватися раціонально та 
економічно (ICAO, 2021). 

Міжнародна організація цивільної авіації долучилася до активної 
участі у досягненні Цілей сталого розвитку у сфері цивільної авіації 
(ICAO, 2018). Особливу увагу ІКАО приділяє таким Цілям сталого 
розвитку, як безпека, аеронавігаційна спроможність та ефектив-
ність, безпека та спрощення, економічний розвиток повітряного 
транспорту та захист навколишнього середовища.

Зважаючи на випадки незаконного вторгнення в повітряний 
простір, які створюють серйозну загрозу безпеці та надійності між-
народної цивільної авіації, ІКАО розробляє заходи та програми, 
спрямовані на запобігання таким вторгненням. Рада IКAO засуди-
ла порушення територіальної цілісності та повітряного простору 
України і закликала РФ припинити свою незаконну діяльність для 
забезпечення безпеки польотів та безпеки цивільної авіації у всіх 
країнах (ICAO, 2022). Було визнано, що такі дії суперечать прин-
ципам Статуту ООН і Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, 
де наголошується на необхідності уникнення конфліктів і сприянні 
співпраці між націями і народами.

Україна, як і інші члени ІКАО, бере участь у розробці авіаційних 
систем для потреб цивільної авіації в організації зв’язку, навігації, 
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радіолокаційного спостереження та управління повітряним рухом. 
Для вирішення зростаючих експлуатаційних потреб використову-
ються новітні розробки у сфері супутникових та комп’ютерних тех-
нологій, що дозволяє підвищити безпеку та рівень організації пові-
тряного транспорту. Рада ІКАО досягла прогресу у прийнятті нових 
поправок до кількох додатків до Чиказької конвенції, пов’язаних з 
безпекою, стосовно нових міжнародних стандартів щодо електро-
нних ліцензій пілотів, виконання польотів та обов’язків щодо під-
тримки льотної придатності (ICAO, 2021). Цілі сталого розвитку 
спрямовують діяльність міжнародних та європейських організацій 
цивільної авіації, що є важливим для всього людства.

Для досягнення такої Цілі сталого розвитку, як викорінення бід-
ності, Міжнародна організація цивільної авіації приділяє увагу роз-
витку надійної та економічно життєздатної політики, що передба-
чає ефективність повітряного транспорту для кращого доступу до 
перевезення пасажирів і вантажів, таких, як гуманітарна допомога, 
розширення торгівлі та туризму. Ці заходи системи цивільної авіа-
ції у всьому світі допомагають забезпечити доступ до економіч-
них ресурсів, транспортних послуг та нових технологій, доставку 
гуманітарної допомоги, зокрема продуктів першої необхідності, 
харчування, медикаментів, що сприятиме викоріненню бідності та 
безробіття до 2030 року. Авіація надає життєво важливу гуманітар-
ну допомогу регіонам, які постраждали від конфліктів і катастроф. 
Модернізація глобальної системи управління повітряним рухом 
підвищує надійність виконання польотів, покращуючи доступ до 
віддалених регіонів і сприяючи швидкому перевезенню достатньої 
кількості їжі.

Беручи участь у досягненні такої Цілі сталого розвитку, як за-
безпечення здорового способу життя та сприяння добробуту для 
всіх, цивільна авіація перевозить ліки та вакцини на великі відстані. 
Повітряний транспорт надає, зокрема, необхідну медичну допомо-
гу за допомогою повітряних машин швидкої допомоги віддаленим 
населеним пунктам. Рекомендаційна практика ІКАО стимулює ви-
рішення проблеми ліквідації інфекційних хвороб шляхом зміцнення 
потенціалу всіх держав-членів ІКАО, особливо для тих країн, що 
розвиваються (ICAO, 2021).
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ІКАО розробила пакет впровадження Коридору громадської 
охорони здоров’я, який складається з експертної підтримки, про-
фесійної підготовки та інших ресурсів (ICAO, 2021) з відновлення 
авіаперевезень в регіонах, охоплюючи управління ризиками без-
пеки, спрощення оформлення документів пасажирів, вантажів та 
авіаційну безпеку. Міжнародна організація цивільної авіації встанов-
лює спрощені стандарти та рекомендовану практику у Додатку 9 
відповідно до статті 14 Конвенції про міжнародну цивільну авіацію. 
Держави-члени, зокрема, Україна, розробляють нормативно-пра-
вову базу для охорони здоров’я цивільної авіації, дезінфекції по-
вітряних суден, виконання міжнародних правил охорони здоров’я 
та створення національних авіаційних програм для підготовки до 
можливих спалахів інфекційних захворювань (Rezyume, 2021). Крім 
того, у співпраці зі Всесвітньою організацією охорони здоров’я ІКАО 
проводить дослідження про вплив повітряного транспорту, авіацій-
ного шуму та викидів на здоров’я людини.

Пріоритетом цивільної авіації у такій Цілі сталого розвитку, як 
освіта, є розробка навчальних курсів, у яких ІКАО володіє інтелек-
туальною власністю, і які здійснюються через програму TRAINING 
PLUS. ІКАО надає допомогу у вдосконаленні авіатранспортних 
систем та підготовці авіаційного персоналу країнам, що розвива-
ються, а також створює регіональні центри навчання і забезпечує 
можливість займатися у школах, зареєстрованих ІКАО. При Націо-
нальному авіаційному університеті України працює Європейський 
регіональний навчальний центр ІКАО з підготовки державних ін-
спекторів з безпеки польотів та льотної придатності повітряних 
суден (ICAO TRAINING INSTITUTE, 2010). Навчальна програма має 
на меті забезпечити достатню кількість компетентних та кваліфіко-
ваних авіаційних фахівців для підтримки, експлуатації та керування 
майбутньою міжнародною системою повітряного транспорту. IКAO 
також організовує глобальні та регіональні навчальні заходи для об-
говорення можливостей інноваційних технологій, визначення нових 
методик практичної підготовки та обміну передовим досвідом. Ці 
заходи збільшують кількість людей, які мають відповідні знання, 
технічні та професійні навички для працевлаштування, гідних ро-
бочих місць та підприємництва у сфері авіації і, таким чином, без-
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посередньо сприяють досягненню високого рівня освіти як мети 
програми сталого розвитку ООН.

Збір даних та сприяння перевагам сталого розвитку, які надають 
авіаційні професії, є центром нової угоди, підписаної президентом 
Ради ІКАО Сальваторе Шакітано та генеральним директором Між-
народної організації праці Гаєм Райдером. Згідно з новим Меморан-
думом про взаєморозуміння (ICAO, 2022), ІКАО та МОП працюва-
тимуть над тим, щоб використовувати свої додаткові зусилля та 
узгодженість політики в межах своїх відповідних мандатів у сфері 
глобальної авіації та праці з метою ефективної підтримки держав, 
які прагнуть досягти Цілей сталого розвитку Порядку денного ООН 
на період до 2030 р. 

Така Ціль стратегічного розвитку, як аеронавігаційна спромож-
ність та ефективність, посідає важливе місце серед пріоритетів ци-
вільної авіації. У цій сфері важливими є рекомендації ІКАО щодо 
зменшення шуму та викидів повітряних суден, а також щодо спожи-
вання палива. Авіаційна промисловість розробляє авіаційне паливо, 
яке значно зменшує викиди CO2 у порівнянні з іншими видами па-
лива. Модернізація глобальної системи управління повітряним ру-
хом сприяє досягненню Цілі сталого розвитку шляхом підвищення 
енергоефективності. Економічне зростання, яке передбачено Ціля-
ми сталого розвитку, стимулює прогрес, покращує рівень життя та 
створює гідні робочі місця. 

Через необхідність запровадження правил безпеки цивільної 
авіації, які сповільнюють поширення COVID-19, таких, як закрит-
тя малих підприємств, блокування та заборона на поїздки, велика 
кількість міжнародної робочої сили втратила засоби до існування. 
ІКАО регулярно оновлює аналіз економічних наслідків COVID-19 
для цивільної авіації, а також розробляє рекомендації стосовно 
діяльності цивільної авіації в період пандемії. Зокрема, Рада ІКАО 
прийняла нові міжнародні стандарти щодо реагування цивільної 
авіації на надзвичайні ситуації у сфері охорони здоров’я, а також 
безпеки та перевірки проїзних та відповідних медичних документів 
(ICAO, 2022). За допомогою інновацій, диверсифікації та техноло-
гічного оновлення IКAO сприяє підвищенню економічної продук-
тивності, розробляючи шляхи досягнення Цілей сталого розвитку 
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та зайнятості для всіх. Потрібно звернути увагу на те, що економіка 
України лише почала робити перші кроки у відновленні після пан-
демії COVID-19, проте тепер стикається з негативними наслідками 
російського вторгнення.

Наступна Ціль сталого розвитку полягає у створенні стабільної 
інфраструктури. Авіація є однією з найбільш інноваційних галузей 
у світі, де створюється інфраструктура через аеропорти та управ-
ління повітряним рухом, відбувається розвиток сфери безпілотних 
авіаційних систем (дронів). Дрони можуть застосовуватися у бага-
тьох видах діяльності, наприклад, у доставці товарів, зокрема, через 
он-лайн продаж продуктів харчування, дослідження інфраструкту-
ри, моніторинг людей, сільського господарства та навколишнього 
середовища, а також у медичній логістиці та гуманітарній діяльно-
сті (ICAO, 2022). Міжнародна цивільна авіація зосереджує увагу на 
необхідності вирішення проблем безпечного та ефективного роз-
міщення нових типів літаків, дронів, що супроводжується впровад-
женням нових типів експлуатантів в авіаційній діяльності. Невеликі 
безпілотні літальні апарати необхідні збору даних для гуманітарної 
допомоги та підтримки доставки повітря, що рятує життя. Авіацій-
ні правила України «Правила використання повітряного простору 
України» деталізують порядок застосування дронів (Order, 2018). 
Наявність ефективних стандартів використання дронів є одним із 
напрямів роботи України у сфері адаптації законодавства цивільної 
авіації до міжнародних та європейських стандартів, а також у роз-
робці Цілей сталого розвитку ООН.

IКAO підтримує авіаційне сполучення як життєво важливий 
елемент розвитку стратегічної та інтегрованої транспортної інфра-
структури, підвищуючи мобільність людей і підприємств за допо-
могою всіх видів транспортування, що може бути досягнуто лише 
за умови міжнародної співпраці держав та за допомогою надійного 
механізму реалізації політики та стандартів ІКАО. Супутникові на-
вігаційні системи забезпечують безперервне, безпечне та ефектив-
не надання навігаційного сигналу для функціонування та розвитку 
важливих інфраструктур (Galahan O. Ya. (2020). Навігаційні супутни-
кові системи відіграють значну роль в авіаційній діяльності, а відпо-
відальність держав за надання аеронавігаційних послуг на їх тери-
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торіях заснована на принципах, що містяться у статті 28 Конвенції 
про міжнародну цивільну авіацію. 

Беручи участь у досягненні такої Цілі сталого розвитку, як змен-
шення нерівності між країнами, цивільна авіація створює транспорт-
ні та торговельні зв’язки, забезпечуючи доступ до товарів і послуг 
для жителів віддалених регіонів, сприяє зменшенню нерівності, 
що фіксується у відповідній нормативно-правовій базі, орієнтую-
чи політику та діяльність держав на безпечний розвиток системи 
авіаційного транспорту, уніфікацію стандартів щодо ідентифікації 
мандрівників та рекомендації для впорядкованої, безпечної мігра-
ції та мобільності людей. Впровадження Програми ідентифікації 
мандрівників IATA Travel Pass (IATA, 2021) допоможе безпечному 
відкриттю кордонів для мандрівників без карантинних заходів. 

Оскільки зміни клімату впливають на розвиток кожної країни, 
для досягнення цієї Цілі сталого розвитку авіація напрацьовує клі-
матичні плани щодо скорочення викидів CO2. ІКАО надає держа-
вам-членам стандарти та рекомендації для зменшення впливу на 
навколишнє середовище викидів CO2. Комітет ІКАО з охорони на-
вколишнього середовища від впливу авіації розробляє рекоменда-
ції (ICAO, 2021) щодо нових глобальних стандартів для підтримки 
безперервного впровадження системи щодо компенсації та скоро-
чення викидів вуглецю для міжнародної авіації (CORSIA), а також 
щодо технічних аспектів стійкості авіаційного палива. Реалізація 
Основних засад (стратегії) державної екологічної політики України 
(Zakon, 2019) дасть змогу: створити ефективну систему доступу до 
публічної інформації, забезпечити дотримання екологічних прав 
громадськості на доступ до публічної інформації з питань охорони 
навколишнього природного середовища та підвищити рівень еко-
логічної свідомості громадян України; поліпшити стан навколиш-
нього середовища до більш безпечного для екосистем та населення 
рівня з урахуванням європейських вимог до якості навколишнього 
середовища та ін.

Зростає кількість держав-членів ІКАО, які добровільно беруть 
участь у програмі компенсації та скорочення викидів вуглецю для 
міжнародної авіації, вживаються заходи, які використовують тех-
нологічні інновації та впровадження екологічно чистого авіацій-
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ного палива. Так досягається глобальна бажана мета – зростання 
міжнародної авіації без викидів вуглецю (ICAO, 2022). Ця програма 
дозволить досягти глобальних амбіційних цілей щодо підвищення 
ефективності використання палива. Авіакомпанії та аеропорти всьо-
го світу визнали важливість скорочення, повторного використан-
ня та переробки відходів. Піклуючись про захист навколишнього 
середовища, IКAO розробляє інструкції щодо екологічно чистих 
аеропортів, аналізує політику щодо переробки літаків наприкінці 
їх служби.

Проводячи дослідження економічного, екологічного та соці-
ального впливу авіації та обмінюючись досвідом з іншими міжна-
родними організаціями, ІКАО підвищує обізнаність держав щодо 
пом’якшення наслідків зміни клімату та відповідного реагування на 
його вплив. Україна взяла на себе міжнародно-правові зобов’язан-
ня щодо упровадження сталого низьковуглецевого розвитку всіх 
галузей економіки; створення дієвого правового механізму, який б 
надійно гарантував пріоритетність екологічної безпеки; здійснен-
ня запобіжних заходів щодо охорони навколишнього середовища; 
безпечного впровадження новітніх технологій тощо (ICAO, 2022).

Надаючи перевагу дотриманню глобальних і безпечних правил 
розвитку авіаційного транспорту, Рада ІКАО ухвалила Глобальний 
план забезпечення авіаційної безпеки з метою покращення між-
народної взаємодії, реагування та планування для протидії загро-
зам для пасажирів, вантажів, повітряних суден та об’єктів цивільної 
авіації (ICAO, 2017). Реалізація Глобального плану відбуватиметься 
завдяки формуванню культури та створенню потенціалу у сфері 
безпеки, обізнаності з новими технологіями, вдосконаленню від-
повідних систем контролю та забезпечення якості. 

Для досягнення такої Цілі сталого розвитку, як зміцнення гло-
бального партнерства для стабільного розвитку, важливим є під-
тримка міжнародними організаціями національних дій для заохо-
чення зовнішньої торгівлі та допомога країнам, що її потребують. 
У міжнародній авіації проблеми безпеки безпосередньо залежать 
від підписання державами багатосторонніх міжнародних угод та 
виконання ними зобов’язань, передбачених цими угодами.

12 жовтня 2021 року Україна та Європейський Союз підписали 
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Угоду про Спільний авіаційний простір, мета якої – створити спіль-
ний авіаційний простір, який ґрунтується на впровадженні в Україні 
норм і стандартів ЄС в авіації: безпеки польотів, авіаційної безпеки, 
організації повітряного руху, захисту навколишнього середовища, 
захисту прав споживачів, систем комп’ютерного бронювання соці-
альних аспектів (Agreement, 2021). Угода позитивно вплине на під-
вищення якості обслуговування пасажирів. 

Значення діяльності міжнародних неурядових авіаційних ор-
ганізацій, учасником яких є Україна, полягає в тому, що вони від-
стоюють інтереси своїх членів, координують співпрацю між ними; 
готують пропозиції, спрямовані на вдосконалення функціонування 
авіаційної транспортної та аеронавігаційної системи; розробляють 
модельні договори між членами цих організацій, беруть участь 
у процесах розробки стандартів і рекомендаційної практики ІКАО; 
реалізують програми практичного характеру та сприяють впрова-
дженню науково-технічних досягнень у діяльність цивільної авіації; 
співпрацюють з іншими міжнародними міжурядовими організація-
ми та державами світу (Gryhorov, 2020). Україна використовує пере-
ваги, які надає участь у міжнародному авіаційному співробітництві, 
зокрема, у сферах надання аеронавігаційних послуг, підготовки авіа-
ційного персоналу, а також в інших видах міжнародного авіаційного 
співробітництва.

Міжнародні та європейські організації цивільної авіації напрацьо-
вують сучасні міжнародні стандарти з метою допомогти державам 
у вирішенні проблем міжнародної безпеки, задоволенню потреб 
авіаційної безпеки, покращенню екологічних питань авіації через 
міжнародне партнерство та підтримку ініціатив ООН.

3. Висновки

На основі проведеного дослідження можна зазначити, що досяг-
нення Цілей сталого розвитку на період до 2030 року є актуальним 
напрямом діяльності в усіх сферах міжнародної цивільної авіації. 
Партнерство України з іншими зарубiжними країнами позитивно 
впливає на рoзвитoк усiх сфер, яких стoсується авiацiя, укладенi 
угoди забезпечують спiврoбiтництвo на мiжнарoднoму рiвні. До-
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слідження шляхів впровадження пріоритетів цивільної авіації для 
досягнення Цілей сталого розвитку сприятиме процвітанню, захи-
сту планети, забезпеченню миру, знищенню бідності, безпеці жит-
тєдіяльності.

Сучасні технології надають можливість обмінюватися ідеями та 
розвивати інновації. Зміцнення міжнародного партнерства є най-
важливішим у вирішенні світових проблем. Партнерство між усіма 
сферами авіаційної діяльності, такими, як аеропорти, авіакомпанії, 
управління повітряним рухом, виробництво та постачання, – сти-
мулює розвиток міжнародної цивільної авіації. Реалізація Гло-
бального плану безпеки польотів дозволить державам підвищити 
авіаційну безпеку, що забезпечить сталий розвиток системи пові-
тряного транспорту і матиме наслідком економічне зростання.

Можна констатувати, що завдяки міжнародному партнерству 
Україна має план дій для виконання програми ООН щодо процві-
тання, захисту планети, забезпечення миру, знищення бідності до 
2030 року. Долучення України до глобальних зусиль у розробці 
технологій та інновацій для досягнення Цілей сталого розвитку, 
виконання рекомендацій ІКАО допоможе стимулювати зростання 
національної економіки, сприяючи розширенню економічної та со-
ціальної діяльності, а отже здійсненню верховенства права на наці-
ональному та міжнародному рівнях.
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Анотація

Стаття присвячена аналізу сучасних проблем міжнародної цивільної авіа-
ції, зокрема, активізації роботи у програмі глобального партнерства у сфе-
рі цивільної авіації для виконання документа ООН «Перетворення нашого 
світу: порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року», де визна-
чається 17 Цілей сталого розвитку. Цей документ передбачає участь усіх 
країн світу у сприянні процвітанню, захисту планети, забезпечення миру, 
знищення бідності, щоб до 2030 року всі люди могли жити безпечно. 

 Здійснюється аналіз впливу сучасних світових тенденцій на вирішення 
проблеми пріоритетів цивільної авіації у досягненні Цілей сталого роз-
витку, дослідження зусиль України у розробці їх забезпечення відповідно 
до власних пріоритетів і проблем світу загалом. Цілі сталого розвитку на 
період до 2030 року є орієнтирами для напрацювання проєктів програм-
них документів, проєктів нормативно-правових актів з метою забезпечен-
ня збалансованості економічного, соціального та екологічного розвитку 
України. 

Проаналізовано технологію визначення пріоритетів міжнародної ци-
вільної авіації з урахуванням специфіки розвитку України, викладених 
у Національній доповіді «Цілі сталого розвитку: Україна». Охарактеризова-
но заходи, запропоновані Радою ІКАО для реалізації першочергових цілей 
регіональної пріоритетності, пропозиції щодо визначення шляхів сталого 
розвитку в нових програмах за участю держав-членів міжнародних та єв-
ропейських організацій цивільної авіації.

Проведено аналіз імплементації міжнародних та європейських стан-
дартів ІКАО у сфері цивільної авіації, доведено, що співпраця України з 
міжнародними та європейськими організаціями має наслідком взаємні по-
зитивні зрушення, а пріоритети цивільної авіації у досягненні Цілей стало-
го розвитку сприяють покращенню координації та узгодженості політики 
держав з урахуванням національних планів розвитку. 

Висвітлюються актуальні питання застосування міжнародних стандар-
тів цивільної авіації, які засвідчують їх ефективність в удосконаленні під-
ходів до досягнення Цілей сталого розвитку. Проте, незважаючи на те, що 
проблеми досягнення Цілей сталого розвитку є актуальними, привертають 
увагу багатьох міжнародних організацій, не так багато вітчизняних дослід-
ників здійснювали спробу дати самостійне наукове обґрунтування вирі-
шенню питань міжнародної цивільної авіації, передбачених підсумковим 
документом ООН. Дослідження пріоритетів цивільної авіації на період до 
2030 року у вітчизняній юридичній науці майже відсутні.

Розвиток вітчизняного законодавства, його поступова гармонізація 
з міжнародним правом, а також застосування рекомендацій ІКАО, міжна-
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родних та європейських стандартів у сфері цивільної авіації зумовлюють 
необхідність появи нових досліджень у цій сфері.

Ключові слова: ІКАО, міжнародні стандарти, повітряний простір, безпека, 
аеронавігаційна спроможність, розвиток авіаційного транспорту, захист 
навколишнього середовища

Sustainable Development Goals: Priorities of Civil Aviation

Summary

The article is devoted to the analysis of current problems of international civil 
aviation, in particular, intensification of work in the program of global partner-
ship in civil aviation to implement the UN document “Transforming our world: 
an agenda for sustainable development until 2030”, which defines 17 Sus-
tainable Development Goals. This document envisages the involvement of all 
countries in the world to promote prosperity, protect the planet, ensure peace, 
eradicate poverty, so that by 2030 all people can live safely.

The analysis of the influence of modern world trends on solving the problem 
of priorities of civil aviation in achieving the Sustainable Development Goals, 
the study of Ukraine’s efforts to develop their provision in accordance with its 
own priorities and the problems of the world as a whole. The goals of sustain-
able development for the period up to 2030 are guidelines for the development 
of draft policy documents, draft regulations in order to ensure the balance of 
economic, social and environmental development of Ukraine.

The technology of determining the priorities of international civil aviation is 
analyzed, taking into account the specifics of Ukraine’s development, set out in 
the National Report “Sustainable Development Goals: Ukraine”, as well as their 
compliance with international organizations. The measures proposed by the 
ICAO Council for the implementation of the priority goals of regional priority, 
proposals for setting priorities for sustainable development in new programs 
with the participation of member states of international and European civil 
aviation organizations are described.

Topical issues of application of international standards of civil aviation, 
which testify to their effectiveness in improving approaches to achieving the 
Sustainable Development Goals, are covered. However, despite the fact that 
the problems of achieving the Sustainable Development Goals are relevant, 
attract the attention of many international organizations, not many domestic 
researchers have tried to provide independent scientific justification for inter-
national civil aviation, provided by the final UN document. 
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The development of domestic legislation, its gradual harmonization with in-
ternational law, as well as regular ICAO recommendations, existing international 
and European standards in the field of civil aviation necessitate the emergence 
of new research in this area.

Keywords: airspace, ICAO, international standards, security, aeronautical capa-
bility, development of air transport, environmental protection
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