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ДІЯЛЬНІСТЬ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
ЩОДО ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ
У світі оголошена пандемія корона вірусу, поширення якого вносить
свої корективи не тільки в життя звичайних громадян, органів влади та
й у діяльність міжнародних організацій. Наразі COVID-19 має глобальний характер та не тільки паралізує галузь авіаперевезень, а й інші
галузі економіки. ІКАО як спеціалізована універсальна організація
у галузі цивільної авіації з початку лютого 2020 року регулярно оновлює аналіз економічних наслідків COVID-19 для повітряного
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транспорту. Також ІКАО розробляє бюлетені і листи, що стосуються
регулювання повітряних польотів у період пандемії COVID-19.
14 лютого 2020 р. ІКАО направила державам-членам рекомендації,
настійно закликаючи їх розглянути і впровадити застосовні Стандарти
і Рекомендовану практику цивільної авіації, що стосуються реагування
на інфекційні захворювання [2]. Також держави можуть застосовувати
рекомендації по поїздкам і охороні здоров’я щодо COVID-19, які розміщенні в онлайн та були підготовлені ІКАО, ВООЗ, центрами
США
з контролю
за
захворюваннями
та
іншими
авіаційними і міжнародними організаціями. У декларації, прийнятій на
4-му засіданні 219-й сесії 9 березня 2020 року у зв’язку зі спалахом
COVID-19, Рада ІКАО підтвердила своє прагнення пильно стежити за
ситуацією і надавати належну підтримку державам-членам у реалізації
їх заходів реагування і свою готовність вжити додаткових заходів
в залежності від обставин [3]. ІКАО спільно з державами і галузевими
партнерами, такими як Міжнародна асоціація повітряного транспорту
і Міжнародна рада аеропортів, працює над тим, щоб надати авіаційній
владі, авіакомпаніям та аеропортам керівництво по передовій практиці
щодо COVID-19, а також відповідних заходів, які будуть захищати здоров’я пасажирів і знижувати ризик поширення COVID-19 [1]. Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО), Міжнародна морська організація (ІМО), Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ), Всесвітня
туристична організація ООН (ЮНВТО) закликали вжити термінових
заходів для обмеження впливу пандемії на авіаційний і туристичний
сектори [6]. 9 квітня 2020 р. Міжнародна негабаритна вантажна
асоціація (TIACA) та ACI, CANSO, ICCAIA і IATA взяли участь у брифінгу
Ради ІКАО, який був проведений у вигляді відеоконференції з метою
визначити на думку міжнародного авіаційного співтовариства, які
основні заходи держави повинні прийняти для надання негайної
підтримки авіаційній промисловості, а потім і для її відновлення [1].
COVID-19 став безпрецедентним викликом та загрозою для існування та
функціонування однієї з наймасштабніших та життєво необхідних
галузей економіки, як цивільна авіація. У свою чергу міжнародні урядові та неурядові організації співпрацюють з метою запобігти поширенню COVID-19 шляхом авіаперевезень, а також задля мінімізації вже
негативних наслідки пандемії на галузь цивільної авіації та підготувати антикризові заходи щодо її відновлення. У зв’язку з поширенням
COVID-19 ІКАО закликає держави-члени виконувати вимоги Додатка 9
до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 р. (Чиказької
конвенції) «Спрощення формальностей» щодо вжиття заходів
з офіційного оформлення їх членства в «Механізмі співпраці
в цивільній авіації щодо запобігання та подолання загроз для здоров’я
населення» (CAPSCA), вжити ефективних заходів по створенню Національного комітету по спрощенню формальностей при повітряних
перевезеннях і по роз’ясненню функцій і обов’язків органів громадської
охорони здоров’я і цивільної авіації під час спалахів хвороб
з метою підтримки безперервного, безпечного та упорядкованого
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функціонування глобальної галузі повітряних сполучень. Задля ефективного функціонування CAPSCA Генеральний секретар ІКАО
д-р Фан Лю
закликала
«…держави-члени
ІКАО
співпрацювати
і координувати свої національні та регіональні заходи щодо забезпечення готовності і реагування, а також розглянути питання про надання фінансової підтримки або підтримки в натуральній формі програмі
CAPSCA, в тому числі шляхом прикомандирування персоналу, з тим
щоб підвищити ефективність цієї програми в обставинах, що склалися» [1]. Пандемія COVID-19 призвела до проблеми, пов’язаної зі збереженням дійсності сертифікатів, ліцензій та інших видів офіційних
експлуатаційних дозволів для працівників у галузі авіації. У листі ІКАО
для держав Генеральний секретар ІКАО д-р Фан Лю акцентувала
«З метою сприяння безпечним операціями в ці важкі часи я закликаю
держави проявляти гнучкість у своїх підходах і в той же час дотримуватися своїх зобов’язань по Конвенції про міжнародну цивільну авіацію» [4]. У листі від 31 березня 2020 р. ІКАО державам-членам настійно
рекомендувала вказати, чи будуть вони визнавати або приймати
чинність сертифікатів і ліцензій, на які в даний час впливають заходи
громадської охорони здоров’я, які здійснюються в інших державах.
Отже, ІКАО є універсальною і координуючою організацією у галузі
цивільної авіації, на початковому етапі поширення COVID-19 запізнилася з прийняттям рекомендацій щодо обмеження міжнародних авіаперевезень, що сприяло поширенню пандемії по усьому світу. У своїй
діяльності ІКАО керувалося рекомендаціями та рішеннями ВООЗ, як
координуючої універсальної організації у сфері охорони здоров’я.
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МПРП В КОНТЕКСТІ РЕКОДИФІКАЦІЇ
ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ: ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД
Тривалі євроінтеграційні процеси, що відбуваються в Україні, впливають на всі сфери буття нашої держави та її соціуму. Політичний
напрямок, що обраний владою нашої держави останніми роками,
свідчить про спрямованість на запозичення ідей країн, що
є учасницями ЄС. Політична сфера розвитку будь-якої держави впливає
на відносини в суспільстві шляхом прийняття нормативно-правових
актів на різних ланках її функціонування.
Тож, як бачимо, не відійшла й відсторонь сфера регулювання приватноправових відносин. Останніми роками йдеться невпинна дискусія
в наукових колах щодо необхідності рекодифікації, тобто оновлення
сфери цивільного законодавства України. Так, була створена робоча
група вчених, серед яких є провідні вчені-цивілісти, зокрема, Довгерт А. С., Кузнєцова Н. С., Хоменко М. М., Буяджи Г. В., Захватаєв В. М.,
Калакура В. Я., Капіца Ю. М., Кот О. О., Кохановська О. В., Майданик Р. А., Стефанчук Р. О., яка має розробити оновлення, тобто рекодифікувати існуючі норми цивільного законодавства Уккраїни [1].
В основу рекодифікації покладено не тільки оновлення норм чинних норм Цивільного кодексу Україну (далі – ЦК України) [2], але
й розширення сфери його регулювання, зокрема, включення до його
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