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АНОТАЦІЯ 

 

Баган Я.Й. Адміністративно-правове забезпечення функціонування 

авіаційного транспорту в Україні. − Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; 

фінансове право; інформаційне право (081 – Право). – Дніпропетровський 

державний університет внутрішніх справ, Дніпро, 2018. 

Дисертацію присвячено аналізу існуючих наукових підходів, 

законодавства України і практики його реалізації з метою визначення сутності 

та особливостей адміністративно-правового забезпечення функціонування 

авіаційного транспорту в Україні, а також окреслення шляхів його 

вдосконалення. 

У роботі охарактеризовано авіаційний транспорт та сферу його 

функціонування як об’єкти адміністративно-правового забезпечення, що 

зумовлено необхідністю: 1) регулювання ринку авіаційних перевезень; 

2) формування в межах галузі адміністративного права підгалузі 

адміністративно-транспортного права, а в її складі відповідного авіаційного 

напряму; 3) дотримання усіма суб'єктами авіаційної діяльності повітряного 

законодавства; 4) використання в повітряному просторі України ешелонів 

ІСАО та створення єдиної мережі аеронавігаційного звʼязку; забезпечення 

прийнятних умов для можливостей реалізації авіаційних принципів і правил 

більшістю країн; забезпечення достатнього рівня одноманітного регулювання 

взаємовідносин, що виникають між державами під час повітряних перевезень; 

5) сертифікації суб'єктів та об'єктів авіаційної діяльності; 6) ліцензування 

господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів та/або 

вантажів повітряним транспортом та надання прав на експлуатацію повітряних 

ліній і призначень авіаперевізникам; 7) забезпечення безпеки польотів та 

авіаційної безпеки шляхом розвитку механізмів нагляду та контролю; 
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8) розподілення та закріплення відповідальності між учасниками авіаційної 

діяльності як на міждержавному (міжнародному), так і на державному та 

регіональному рівнях; 9) застосування заходів юридичної відповідальності за 

порушення правил функціонування авіаційного транспорту; 10) запровадження 

в Україні міжнародної практики публічного обговорення та проведення 

відкритих консультацій із зацікавленими сторонами в процесі вироблення 

рішень щодо внесення змін у систему регулювання чи напрямів розвитку 

цивільної авіації; 11) створення ефективної системи зворотного зв’язку між 

органами державної влади та учасниками авіаційного ринку. 

Встановлено періодизацію розвитку публічного адміністрування сферою 

функціонування авіаційного транспорту. Звернуто увагу на те, що бажання 

людини підкорити повітряний простір поступово супроводжувалося як 

пошуком технічних можливостей розв’язання цієї проблеми, так і згодом 

виробленням правових механізмів регулювання повітряного руху. Маючи 

тривалу історію, авіаційна сфера України розвивалася поступово й залежала 

від багатьох факторів, які дали можливість виділити декілька умовних періодів 

з відмінними, притаманними їм рисами. 

Сформульовано поняття адміністративно-правового забезпечення 

функціонування авіаційного транспорту як засновану на нормах 

адміністративного права виконавчо-розпорядчу діяльність уповноважених на 

те суб’єктів, що здійснюється в рамках єдиної державної політики розвитку 

авіації та використання повітряного простору України, шляхом застосування 

відповідного арсеналу адміністративно-правових засобів, за допомогою яких 

досягається вплив на суспільні відносини з метою підтримання належного 

стану роботи авіаційно-транспортної системи та забезпечення швидких, 

комфортних та безпечних перевезень. 

З’ясовано цільову спрямованість адміністративно-правового 

забезпечення функціонування авіаційного транспорту, яка полягає у створенні 

такої публічно-правової основи, в якій застосування різного роду 

адміністративно-правових засобів дозволяє забезпечити ефективну роботу 
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авіаційного транспорту задля досягнення швидких, комфортних та безпечних 

перевезень. 

Доведено, що публічне адміністрування у сфері цивільної авіації, маючи 

певну специфіку, представлено декількома рівнями, а саме: 1) міжнародне 

(здійснюється міжнародними організаціями цивільної авіації, в тому числі 

Європейським судом з прав людини, Міжнародним арбітражем тощо); 2) 

державне (суб’єктом виступає держава в особі органів державної влади та 

місцевого самоврядування); 3) громадське (здійснюється самоврядними 

організаціями та органами громадського самоврядування) і 4) локальне 

(здійснюється субʼєктами авіаційної діяльності в аеропортах, субʼєктами, які 

надають послуги страхування цивільної авіації, аеронавігаційного та наземного 

обслуговування тощо) адміністрування. 

Розглянуто нормативну складову адміністративно-правового 

забезпечення функціонування авіаційного транспорту, яка представлена трьома 

рівнями регулювання повітряних правовідносин, а саме: нормативні документи 

міжнародного повітряного права; чинне українське «авіаційне» законодавство; 

корпоративні авіаційні правила (нормативні документи експлуатантів). 

Встановлено, що перспективний розвиток авіаційно-транспортної 

системи країни забезпечується застосуванням організаційних, економічних, 

контрольно-наглядових та охоронних (превентивно-примусових) засобів. При 

цьому вплив організаційних засобів на сферу цивільної авіації здійснюється за 

допомогою регламентування, нормування та організаційно-методичного 

інструктування, реєстрації цивільних повітряних суден та цивільних 

аеродромів, надання допусків, видачі дозволів, процедур сертифікації, 

ліцензування та стандартизації в авіаційній галузі. На відміну від економічних 

інструментів забезпечення функціонування цивільної авіації охоронні 

(превентивно-примусові) засоби є об’єктивною передумовою подолання 

негативних явищ в «авіаційній» галузі, недопущення завдання шкоди 

навколишньому природному середовищу під час експлуатації повітряних 

суден, а також припинення порушень авіаційних правил та притягнення 
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винних у зв’язку із цим осіб до юридичної відповідальності. 

Встановлено, що публічний контроль на авіаційному транспорті 

здійснюється у формі: перевірок (поділяються на планові; позапланові; 

комплексні; сертифікаційні; міжсертифікаційні), ситуаційних експериментів, 

сертифікаційних випробувань технічних засобів та авіаційного обладнання, 

розслідувань, оглядів, спостережень, сертифікаційних обстежень, доглядів, 

аудитів з безпеки польотів. 

Запропоновано конкретні пропозиції щодо запозичення для України 

позитивного зарубіжного досвіду адміністративно-правового забезпечення 

функціонування авіаційного транспорту, зокрема в частині: − розробки 

стратегії інтеграції авіаційно-транспортної системи України до єдиної 

транспортної системи ЄС, що враховує правові, економічні, технічні, соціальні 

аспекти інтеграції, а також детермінанти, що визначають безпечність розвитку 

авіаційних перевезень; − використання можливостей фінансового авіалізингу; 

− розвитку мультимодальних перевезень на базі аеропортів - вантажних хабів, 

насамперед щодо бізнес-моделі «авто-авіа», а також вироблення державної 

політики та нормативно-правового регулювання діяльності логістичних (3PL) 

операторів; − створення державної системи управління діяльністю авіації 

загального призначення з обов'язковим включенням до неї представників 

громадських авіаційних організацій (такий підхід поширений в США, Канаді і 

країнах ЄС та дозволяє державі ефективно регулювати діяльність авіації 

загального призначення з урахуванням думки авіаційного бізнесу); − 

регуляторного, законодавчого та фінансового забезпечення розвитку авіаційної 

медицини; − забезпечення належного нормативно-правового регулювання 

інших, окрім цивільної та державної, видів авіаційної діяльності; − формування 

ефективної системи екологічного менеджменту авіапідприємств та 

запровадження гнучкої екологічної політики «зелених технологій» на 

авіаційному транспорті України; − правової підтримки розвитку напряму 

використання електричних літаків; − впровадження електронного 

документообігу в авіаційній галузі. 
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Звернуто увагу на характерні проблеми, що гальмують розвиток 

вітчизняної авіаційної галузі, при цьому особливу увагу приділено безпеці 

польотів як інтегральному показнику якості, надійності та комфортності 

повітряних перевезень.  

Наголошено на необхідності оптимізації системи публічного 

адміністрування сферою цивільної авіації, насамперед в частині: вжиття 

скоординованих заходів в напрямках: впровадження збалансованої тарифної 

політики; вирішення питання щодо укладання Угоди між Україною та ЄС про 

Спільний авіаційний простір; зближення систем сертифікації між 

Європейським Союзом та Україною; вдосконалення національної 

аеронавігаційної системи; розвитку авіабудівної галузі; охорони 

навколишнього природного середовища від шумових впливів та емісії 

авіаційних двигунів; розвитку авіаційної медицини; створення правової 

підтримки розвитку напряму використання електричних літаків; розвитку 

інформаційної складової публічного адміністрування цивільної авіації 

(створити Єдину інформаційно-аналітичну систему моніторингу 

функціонування авіаційної галузі та використання повітряного простору 

України; створити систему кібернетичної безпеки цивільної авіації з 

урахуванням вимог ІКАО, настанов національного регулятора у сфері 

кібернетичної безпеки та існуючих провідних європейських практик; 

формування в Повітряному кодексі України окремого Розділу «Інформаційне 

забезпечення функціонування авіаційного транспорту»; впровадження 

стандарту електронного оформлення і супроводження вантажних 

авіаперевезень (стандарт e-freight); вдосконалення професійної підготовки 

авіаперсоналу; створення правових основ використання безпілотної авіації 

тощо. 

Ключові слова: авіаційний транспорт, адміністративно-правове 

забезпечення, адміністративна відповідальність, адміністративне 

правопорушення, повітряні перевезення, повітряний простір, публічний 

контроль, транспорт, цивільна авіація. 
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The dissertation is devoted to the analysis of existing scientific approaches, 

legislation of Ukraine and the practice of its realization in order to determine the 

essence and peculiarities of the administrative and legal support for the functioning 

of air transport in Ukraine, as well as outline ways of its improvement. 
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The paper describes the aviation transport and the sphere of its functioning as 

objects of administrative and legal support, which is conditioned by the necessity: 1) 

regulation of the air transport market; 2) the formation within the administrative law 

branch of the sub-sector of administrative and transport law, and in its composition 

of the corresponding aviation direction; 3) observance by all subjects of aviation 

activity of the air law; 4) use of ICAO echelons in the airspace of Ukraine and the 

creation of a unified network of air navigation services; ensuring acceptable 

conditions for the implementation of aviation principles and rules by most countries; 

provision of a sufficient level of uniform regulation of relations arising between 

States during air transportation; 5) certification of subjects and objects of aviation 

activity; 6) licensing of economic activities for the provision of services for the 

transportation of passengers and / or cargoes by air and the granting of rights to 

operate air lines and assignments to air carriers; 7) ensuring flight safety and aviation 

security through the development of surveillance and control mechanisms; 

8) distribution and consolidation of responsibility among the participants of aviation 

activity both at the interstate (international) and at the state and regional levels; 

9) application of measures of legal liability for violation of the rules of operation of 

air transport; 10) introduction in Ukraine of international practice of public 

discussion and holding open consultations with interested parties in the process of 

making decisions on amendments to the regulatory system or directions of 

development of civil aviation; 11) creation of an effective system of feedback 

between public authorities and participants in the aviation market. 

The periodization of the development of public administration by the sphere of 

operation of air transport is established. The attention was paid to the fact that the 

desire of man to conquer airspace was gradually accompanied by the search for 

technical possibilities to solve this problem, and subsequently the development of 

legal mechanisms for air traffic control. Having a long history, the aviation sphere of 

Ukraine evolved gradually and depended on many factors that made it possible to 

distinguish several conditional periods with distinctive features inherent to them. 

The concept of administrative and legal support for the functioning of aviation 
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transport is formulated as an executive-regulatory activity of authorized 

representatives of those entities based on the norms of administrative law, carried out 

within the framework of a unified state policy on the development of aviation and the 

use of airspace of Ukraine, by applying an appropriate arsenal of administrative and 

legal means, with the help of which the influence on social relations is achieved in 

order to maintain the proper state of work of the aviation transport systems and 

ensuring fast, comfortable and safe transportation. 

The aim of the administrative and legal support for the functioning of aviation 

transport is determined, which is to create a public-law basis in which the use of 

various types of administrative and legal means allows to ensure efficient operation 

of air transport in order to achieve fast, comfortable and safe transportation. 

It is proved that public administration in the field of civil aviation, with a 

certain specificity, is represented by several levels, namely: 1) international (carried 

out by international civil aviation organizations, including the European Court of 

Human Rights, International Arbitration, etc.); 2) state (the state acts as a state 

represented by bodies of state power and local self-government); 3) public (carried 

out by self-governing organizations and bodies of public self-government); and 4) 

local (carried out by subjects of aviation activity at airports, entities providing civil 

aviation insurance services, air navigation and ground handling, etc.) administration. 

The normative component of the administrative and legal support for the 

functioning of air transport, which is represented by three levels of regulation of air 

relations, namely: regulatory documents of international air law; current Ukrainian 

"aviation" legislation; corporate aviation rules (regulatory documents of operators). 

It was established that the perspective development of the country's aviation-

transport system is ensured by the use of organizational, economic, control-

supervisory and protective (preventive-compulsory) facilities. At the same time, the 

influence of organizational means on the field of civil aviation is carried out by 

means of regulation, standardization and organizational-methodical instruction, 

registration of civil aircraft and civil airfields, granting of permits, issuance of 

permits, certification procedures, licensing and standardization in the aviation 
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industry. Unlike economic instruments for ensuring the functioning of civil aviation, 

protective (preventive and coercive) means are an objective precondition for 

overcoming the negative phenomena in the "aviation" industry, preventing damage 

to the environment during the operation of aircraft, as well as the cessation of 

violations of aviation rules and prosecution in this regard, guilty parties to legal 

liability. 

It has been established that public control on aviation transport is carried out in 

the form of: inspections (divided into planned, unscheduled, complex, certification, 

inter-certification), situational experiments, certification tests of technical means and 

aircraft equipment, investigations, surveys, observations, certification inspections, 

surveillance, audits on flight safety. 

The specific proposals for borrowing for Ukraine a positive foreign experience 

of administrative and legal support for the functioning of air transport, in particular: - 

development of the strategy of integration of Ukraine's aviation transport system into 

a single transport system of the EU, taking into account legal, economic, technical, 

social aspects of integration, and Also, determinants that determine the safety of air 

transportation development; - use of financial leasing opportunities; - development of 

multimodal transportation on the basis of airports - cargo hubs, especially with 

regard to the business model of "auto-air", as well as the development of state policy 

and legal regulation of the activities of logistic (3PL) operators; - establishment of a 

state-owned general aviation management system with the mandatory inclusion of 

representatives of civil aviation organizations (such an approach is common in the 

US, Canada and EU countries and allows the state to effectively regulate the 

operation of general aviation, taking into account the opinion of the aviation 

business); - regulatory, legislative and financial support for the development of 

aviation medicine; - provision of proper legal regulation of other types of aviation 

activities other than civil and state; - formation of an effective system of ecological 

management of aviation enterprises and introduction of flexible environmental 

policy of "green technologies" on aviation transport of Ukraine; - legal support for 

the development of the direction of use of electric planes; - Introduction of electronic 
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document circulation in the aviation industry. 

The attention is paid to the characteristic problems that hinder the development 

of the domestic aviation industry, with special attention paid to the safety of flights 

as an integral indicator of quality, reliability and comfort of air transportation. 

The necessity of optimization of the system of public administration in the 

sphere of civil aviation, in particular in the part: implementation of coordinated 

measures in the directions: introduction of balanced tariff policy; resolving the issue 

of concluding the Agreement between Ukraine and the EU on the Common Aviation 

Area; convergence of certification systems between the European Union and 

Ukraine; improvement of national air navigation system; development of aviation 

industry; protection of the environment from noise influences and emissions of 

aviation engines; development of aviation medicine; creation of legal support for the 

development of the direction of use of electric planes; development of the 

information component of public administration of civil aviation (to create a Unified 

Information and Analytical System for Monitoring the Operation of the Aviation 

Industry and Use of the Airspace of Ukraine; to create a system of cybernetic 

security of civil aviation taking into account the requirements of ICAO, the 

guidelines of the national regulator in the field of cybernetic security and existing 

leading European practices; Air Code of Ukraine, a separate section "Information 

provision of operation of air transport"; implementation of the standard of electronic 

registration and support of freight air transportation (e-freight standard), 

improvement of the training of air personnel, establishment of legal basis for the use 

of unmanned aerial vehicles, etc. 

Key words: aviation transport, administrative law, administrative liability, 

administrative offenses, air transportation, airspace, public control, transport, civil 

aviation. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Важливим елементом 

інтеграції України в сучасну систему міжнародних економічних зв’язків та 

невід’ємною частиною національної транспортної системи є цивільна авіація. 

Належачи до базових, стратегічно важливих секторів економіки України, 

наявний нині потенціал авіаційного транспорту використовується недостатньо, 

а сама авіаційна галузь перебуває під впливом зростаючих проявів системної 

кризи. На тлі ускладнення економічної та військово-політичної ситуації в 

державі, рекомендацій низки міжнародних організацій та органів ЄС оминати 

альтернативними маршрутами частину повітряного простору України, анексії 

Криму, припинення роботи частини вітчизняних аеропортів, значного 

скорочення авіаперевізниками маршрутної мережі та згортання взагалі низки 

напрямків руху відбулося погіршення показників вітчизняних авіаперевезень та 

зменшення рівня їх безпеки.  

Отже, місце і роль цивільної авіації для суспільства визначає необхідність 

його пріоритетного розвитку, державної підтримки та чіткого адміністративно-

правового забезпечення.  

Необхідність застосування широкого діапазону публічно-правових 

засобів забезпечення функціонування авіаційного транспорту не викликає 

сумніву, адже деструктивними чинниками, що гальмують наразі розвиток 

досліджуваної галузі є: недостатній рівень адаптованості українського 

авіаційного законодавства до міжнародних вимог та правил ЄС; неефективність 

національної системи підготовки авіаційного персоналу; відсутність чіткої 

політики розвитку аеропортів; неефективний протекціонізм вітчизняного 

виробництва авіатехніки; відсутність чіткого плану лібералізації ринку 

пасажирських авіаперевезень; поєднання функцій економічного регулювання та 

корпоративного управління державними підприємствами в цивільній авіації 

тощо. 
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Наразі ключовими викликами розвитку вітчизняної авіаційної галузі є 

необхідність інтегрування України до європейських авіаційних структур та 

зміцнення авторитету країни як авіаційної європейської держави; модернізації 

парку повітряних суден і аеронавігаційного обладнання в аеропортах; 

стимулювання попиту населення на пасажирські авіаперевезення; розширення 

мережі маршрутів і ліквідація монополії на ринку постачання авіапального та 

наземного обслуговування; вдосконалення процедур інспектування цивільних 

некомерційних повітряних суден загального призначення, спортивних та 

саморобних літальних апаратів, інспектування сектору нерегулярних авіаційних 

перевезень; гармонізації національного законодавства із законодавством ЄС у 

сфері забезпечення безпеки польотів та управління аеронавігацією; розвитку 

напрямку безпілотних літальних апаратів (БЛА) та правового врегулювання 

питання їх використання в повітряному просторі України; вдосконалення 

системи дозвільно-реєстраційних (ліцензійних) засобів регулювання відносин в 

цій сфері тощо. 

Окремі проблеми адміністративно-правового забезпечення роботи 

національної транспортної системи неодноразово ставали предметом 

дослідження багатьох вчених-правознавців, зокрема О.М. Бандурки, 

І. В. Булгакової, В.В. Воліка, Г. В. Галімшиної, А. В. Гаркуші, С. В. Гизимчука, 

В. К. Гіжевського, І.П. Голосніченка, Г. К. Голубєвої, С.Т. Гончарука, 

Т. О. Гуржія, С. М. Гусарова, Е. Ф. Демського, Е. М. Деркач, Є.В. Додіна, 

М. М. Долгополової, О. В. Домашенка, В. В. Доненка, В. В. Єгупенка, 

С.С. Єсімова, Д.В. Журавльова, В.О. Заросила, А. П. Калініченко, 

Р.А. Калюжного, М. В. Коваліва, А.Т. Комзюка, М.В. Лошицького, 

М. А. Микитюка, В. А. Мисливого, А. В. Мілашевича, О. Л. Міленіна, 

В. Ф. Муцка, В. В. Новикова, А. М. Подоляки, В. Й. Развадовського, 

О.Ю. Салманової, А.О. Собакаря, М. М. Стоцької, Я. І. Хом’яка, О.Б. Чорномаз, 

О.В. Чудновського, М. Л. Шелухіна, В. М. Шудрікова, О. О. Юхна, 

Х. П. Ярмакі, О. Н. Ярмиша та ін. 

Однак поряд з істотними досягненнями в напрямі підвищення 
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ефективності правового забезпечення роботи різних видів транспорту не всі 

завдання є вирішеними. Вітчизняні наукові дослідження проблем 

функціонування саме авіаційного транспорту є фрагментарними, хоча в цьому 

аспекті слід віддати належне дисертаційним роботам Дараганової Н. В. 

«Адміністративно-правовий статус екіпажу повітряного судна України» (Київ, 

2009 р.), Філіппова А. В. «Адміністративно-правове забезпечення безпеки 

цивільної авіації в Україні (Київ, 2010 р.), Бичкова А. С. «Адміністративна 

відповідальність за порушення правил безпеки польотів» (Київ, 2010 р.), 

Козачок І. Я. «Адміністративно-правові засади забезпечення безпеки польотів 

на авіаційному транспорті» (Київ, 2015 р.). Останні мають важливе теоретико-

прикладне значення для розвитку науки адміністративного права, однак 

проблему підвищення ефективності правового забезпечення функціонування 

авіаційного транспорту в Україні в цілому не вирішують. 

Таким чином, недостатність розробок на теоретичному рівні, наявність 

практичних правових проблем, а також необхідність проведення комплексного 

дослідження теоретичних засад, способів і механізмів адміністративно-

правового забезпечення функціонування авіаційного транспорту в Україні 

зумовили вибір теми дисертації. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, 

грантами. Обрана тема дисертаційного дослідження спрямована на виконання 

основних положень Плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету 

Міністрів України та Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», 

затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04 березня 

2015 р. № 213-р., Транспортної стратегії України на період до 2020 року, 

схваленої Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.10.2010 № 2174-

р, Концепції Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 

2020 рок, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5.03.2008 

№ 506-р, Пріоритетних напрямків розвитку правової науки на 2011-2015 рр., 

затверджених постановою загальних зборів Національної академії правових 

наук України від 24.09.2010 № 14-10, та загальноуніверситетської наукової 
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теми «Актуальні проблеми державотворення, правотворення та 

правозастосування» (державний реєстраційний номер 0112U003550). 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертації полягає в тому, щоб на 

основі аналізу чинного законодавства та узагальнення практики його 

застосування визначити теоретичні засади, механізм та особливості 

адміністративно-правового забезпечення функціонування авіаційного 

транспорту в Україні та на цій основі розробити пропозиції щодо його 

удосконалення. 

Вказана мета зумовлює розв’язання таких задач: 

− охарактеризувати авіаційний транспорт та сферу його функціонування 

як об’єкти адміністративно-правового забезпечення; 

− встановити періодизацію розвитку публічного адміністрування сферою 

функціонування авіаційного транспорту;  

− визначити поняття адміністративно-правового забезпечення 

функціонування авіаційного транспорту в Україні; 

− розглянути нормативну складову адміністративно-правового 

забезпечення функціонування авіаційного транспорту; 

− уточнити місце загальної та спеціальної публічної адміністрації в сфері 

забезпечення функціонування авіаційного транспорту; 

− визначити адміністративно-правові засоби забезпечення 

функціонування авіаційного транспорту; 

− окреслити основні форми публічного контролю як засобу 

адміністративно-правового забезпечення функціонування авіаційного 

транспорту; 

− вивчити зарубіжний досвід і міжнародну практику адміністративно-

правового забезпечення функціонування авіаційного транспорту та можливості 

його адаптації для України; 

− виробити конкретні заходи, спрямовані на вдосконалення публічного 

адміністрування у сфері функціонування авіаційного транспорту. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які формуються у сфері 
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функціонування авіаційного транспорту. 

Предметом дослідження є адміністративно-правове забезпечення 

функціонування авіаційного транспорту в Україні. 

Методи дослідження. Методологічну основу цього дослідження складає 

комплекс загально філософських, загальнонаукових та спеціально-наукових 

методів пізнання, застосування яких зумовлено об’єктом і предметом 

дослідження для вирішення поставлених завдань, що забезпечує отримання 

достовірних наукових результатів та всебічного висвітлення досліджуваної 

проблеми. Зокрема лінгвістичний та логіко-семантичний методи використано 

при розгляді термінологічних питань та поглибленні понятійного апарату 

(підрозділи 1.1, 1.3, 2.4). Порівняльно-правовий метод (підрозділи 2.1, 3.1) 

покладено в основу аналізу законодавства у досліджуваній сфері в Україні, а 

також компаративного аналізу відповідних норм вітчизняного та міжнародного 

повітряного права. Аналітичний метод (підрозділи 2.3, 2.4, 3.2) надав 

можливість встановити необхідність вдосконалення адміністративного 

законодавства, що регламентує порядок застосування публічно-правових 

засобів забезпечення розвитку авіаційно-транспортної системи України. 

Системно-структурний метод застосовувався при аналізі місця загальної та 

спеціальної публічної адміністрації в сфері забезпечення функціонування 

авіаційного транспорту, а формально-юридичний – під час дослідження 

нормативно-правових актів, що визначають їх функції та повноваження. 

Соціологічний та статистичний методи використано для аналізу та 

узагальнення результатів проведеного анкетування, а також емпіричних даних 

щодо окремих питань функціонування авіаційного транспорту (підрозділи 1.1, 

2.1, 2.4, 3.2). Методи класифікації та групування використовувалися для 

дослідження адміністративно-правових засобів забезпечення ринку авіаційних 

перевезень, форм та методів публічного контролю зазначеною сферою 

(підрозділи 2.3, 2.4). Вимог формальної логіки щодо послідовності, 

визначеності, несуперечності й обґрунтованості суджень здобувач 

дотримувався у формулюванні висновків і пропозицій відповідно до мети 
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дослідження. 

Нормативною основою роботи є Конституція України, законодавчі акти 

України, міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною 

Радою України, постанови Верховної Ради, акти Президента і Кабінету 

Міністрів України, нормативні акти центральних органів виконавчої влади. У 

ході дисертаційного дослідження було також використано міжнародні 

стандарти цивільної авіації та законодавство провідних авіаційних держав 

(Австрія, Бельгія, Бразилія, Велика Британія, Італія, Канада, Китай, Нідерланди, 

Німеччина, Російська Федерація, США, Фінляндія, Франція, Японія), досвід 

яких щодо адміністративно-правового забезпечення функціонування 

авіаційного транспорту може бути використаний в Україні. 

Теоретичною базою дослідження є наукові праці вітчизняних та 

іноземних учених-юристів, філософів, економістів, матеріали наукових 

конференцій та інших наукових заходів, щодо містять положення щодо 

функціонування авіаційного транспорту. 

Емпіричну та інформаційну основу дослідження становлять: статистичні 

дані Міністерства інфраструктури України, Державної авіаційної служби 

України, Державної служби статистики та інших державних органів за 2008-

2017 роки, аналіз політико-правової публіцистики, довідкових видань, 

фактологічних матеріалів щодо окремих аспектів правового забезпечення 

функціонування авіаційного транспорту.   

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація 

є одним з перших у вітчизняній науці адміністративного права комплексних 

досліджень особливостей адміністративно-правового забезпечення 

функціонування авіаційного транспорту в Україні.  

Основні наукові положення, які виносяться на захист: 

− запропоновано комплекс стратегічно-планувальних та програмно-

цільових заходів підвищення ефективності функціонування авіаційного 

транспорту, що передбачатиме розробку та прийняття: а) Стратегії розвитку 

авіаційно-транспортної системи України; б) Державної цільової програми 



7 

розвитку авіації загального призначення в Україні; в) Програми стандартизації 

в галузі авіаційної промисловості, яка має стати інструментом практичної 

реалізації змін у нормативному регулюванні питань авіаційних стандартів; г) 

Стратегії розвитку використання безпілотних дистанційно-пілотованих 

літальних апаратів (ДПЛА), що передбачатиме інтеграцію таких комплексів в 

повітряний простір, суспільне визнання безпілотних послуг цивільної авіації та 

гарантованого захисту персональних даних, встановлення відповідальності 

оператора БЛА за порушення правил його використання та можливості 

ідентифікації оператора (наприклад, за допомогою ID-чіпу);  

– запропоновано прийняти Положення про публічний контроль у сфері 

цивільної авіації, в якому мають знайти відображення питання щодо поняття, 

принципів, завдань, суб’єктів, напрямів, форм і методів здійснення контролю за 

дотриманням правил повітряних перевезень, оформлення результатів 

контрольних заходів тощо;  

– сформульовано пропозиції щодо оптимізації адміністративно-

деліктного законодавства у сфері функціонування авіаційного транспорту, в їх 

числі відносно встановлення адміністративної відповідальності за: порушення 

правил надання інформації уповноваженому органу з питань цивільної авіації; 

порушення правил проведення льотних випробувань; порушення правил 

надання послуг з перевезення пасажирів чи вантажів авіаційним транспортом; 

порушення порядку використання повітряного простору України; невжиття 

заходів щодо збереження інформації бортових і наземних реєстраторів 

параметрів польоту; 

– визначено поняття та теоретичні засади адміністративно-правового 

забезпечення функціонування авіаційного транспорту, серед яких: принципи, 

мету та його завдання; 

– удосконалено наукові підходи до визначення системи суб’єктів 

адміністративно-правового забезпечення цивільної авіації, які запропоновано 

поділити на: 1) міжнародні; 2) національні; 3) громадські; 4) приватні; 

– визначено показники ефективності адміністративно-правового 
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забезпечення функціонування авіаційного транспорту з позиції: якості надання 

авіаційних послуг; забезпечення безпеки авіаційних перевезень; розвитку 

авіаційно-транспортного комплексу; 

− здійснено характеристику нормативної складової механізму 

адміністративно-правового забезпечення функціонування авіаційного 

транспорту, зокрема нормативні джерела регулювання повітряних 

правовідносин об’єднано у три групи: 1) нормативні документи міжнародного 

повітряного права; 2) чинне українське «авіаційне» законодавство; 

3) корпоративні авіаційні правила (нормативні документи експлуатантів); 

− адміністративно-правові засоби забезпечення функціонування 

авіаційного транспорту класифіковано на організаційні, економічні, 

контрольно-наглядові та охоронні (превентивно-примусові) засоби; 

− здійснено характеристику форм публічного контролю на авіаційному 

транспорті, зокрема доведено, що такий контроль здійснюється у формі: 

перевірок (поділяються на планові; позапланові; комплексні; сертифікаційні; 

міжсертифікаційні), ситуаційних експериментів, сертифікаційних випробувань 

технічних засобів та авіаційного обладнання, розслідувань, оглядів, 

спостережень, сертифікаційних обстежень, доглядів, аудитів з безпеки 

польотів. 

Практичне значення одержаних результатів визначається можливістю 

їх використання у: 

– науковій діяльності – результати дисертаційного дослідження можуть 

бути взяті за основу для подальшої розробки проблем адміністративно-

правового забезпечення функціонування авіаційного транспорту в Україні, 

визначення шляхів підвищення його ефективності (акт впровадження у наукову 

діяльність Науково-дослідного інституту публічного права від 07.06.2018 р.); 

– законотворчій діяльності – для розробки і вдосконалення авіаційного 

законодавства. У результаті проведеного дослідження сформульовано ряд 

пропозицій щодо внесення змін і доповнень до чинного законодавства України, 

зокрема, до Кодексу України про адміністративні правопорушення, 
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Повітряного кодексу України тощо (довідка Науково-дослідного інституту 

публічного права від 07.06.2018 р.); 

–  практичній діяльності – для вдосконалення діяльності суб’єктів 

адміністративно-правового забезпечення функціонування авіаційного 

транспорту в Україні;  

– освітньому процесі – положення та висновки дисертації 

використовуються при викладанні навчальних дисциплін «Адміністративне 

право», «Публічне адміністрування», «Адміністративна відповідальність» у 

Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ (акт 

впровадження у навчальний процес Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ від 29.05.2018 р.). 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і висновки 

дисертації було оприлюднено на науково-практичних конференціях та круглих 

столах: «Правові та організаційні засади забезпечення державою 

правоохоронної функції» (Дніпро, 2016 р.), «Правові та організаційні засади 

забезпечення державою правоохоронної функції» (Дніпро, 2017 р.), «Актуальні 

проблеми службово-бойової діяльності сил охорони правопорядку» (Дніпро, 

2018 р.) та «Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в 

контексті інтеграційних процесів» (Запоріжжя, 2018 р.). 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із основної 

частини (вступу, трьох розділів, що об’єднують девʼять підрозділів, висновків), 

списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг дисертації становить 

224 сторінки, з яких 172 сторінки основного тексту. Список використаних 

джерел містить 283 найменування і займає 28 сторінок. Додатки розміщено на 

8-и сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ АВІАЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУ 

 

 

1.1. Авіаційний транспорт та сфера його функціонування як об’єкти 

адміністративно-правового забезпечення 

 

Серед трьох сфер на земній кулі, в яких відбувається існування та 

діяльність людства, − суша (поверхня та надра), водне середовище (поверхня і 

водні глибини), повітряний простір – не можна виділити будь-яку одну, яка б 

мала переважне значення, усі вони органічно взаємопов’язані. Проте всі без 

винятку види діяльності людини або відбуваються у повітряному просторі, або 

пов’язані із ним. Пояснюється це тим, що повітряний простір починається 

безпосередньо у поверхні планети, відтак, перебуваючи на суші чи на водній 

поверхні, людина, машини, споруди тощо одночасно знаходяться й у 

повітряному просторі. Подібне використання повітряного простору є похідним 

від використання поверхні суші, води, космосу і в правовому сенсі не належить 

до числа видів використання власне повітряного простору. Цим викликана 

тривала (практично до початку XX ст.) відсутність спеціального правового 

режиму повітряного простору. 

Окремі положення, які містилися в римському праві, а також судова 

практика з приводу висотних меж прав земельного власника виглядає 

незначним винятком в тому правовому вакуумі, який спостерігався у 

міжнародному і національному праві абсолютної більшості держав аж до 

новітнього часу. Ані країни, ані юридичні чи фізичні особи не звертали, як 

правило, уваги на те, що вони вступають у відносини з приводу використання 

приналежного до землі повітряного простору.  

Польоти повітряних куль, згодом – дирижаблів і літаків 

продемонстрували реальну можливість ефективного використання повітряного 
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простору в різних цілях. З відкриттям регулярних польотів стало можливим 

казати про значення повітряного простору в тому числі й у міжнародних 

відносинах.  

З початку авіація використовувалася тільки з метою польотів і повітряних 

перевезень, які при цьому далеко не одразу виділилися в самостійний вид 

діяльності, тож повітряне право зароджувалося практично як право польотів. 

Виділенню перевезень в особливий вид діяльності в повітряному просторі 

сприяла зацікавленість держав у спеціальному правовому регулюванні так 

званих комерційних прав (або «свобод повітря»): прийняття на борт і висадка 

(вивантаження) пасажирів і вантажів, їх переміщення в треті країни і в 

зворотному напрямі тощо. 

У подальшому, з відокремленням інших норм, що стосуються різних 

видів діяльності, пов’язаної із авіацією, право польотів усе більше набувало 

самостійного значення як окремий інститут міжнародного і національного 

повітряного права. Його зміст став обмежуватися дозволом на політ, 

загальними правилами зльоту, вильоту і прольоту, діючими на тій чи іншій 

території, а також конкретними правилами руху повітряних суден (з 

урахуванням їх видів і класів): польотів за умовами пілотування (візуальні, за 

приборами); за районом виконання (аеродромні, трасові, маршрутні, 

спеціальні); за висотою; за фізико-географічними умовами (над рівниною, 

горбистою, гірською, пустинною місцевістю, над водними просторами, в 

полярних районах); за часом (денні, нічні, змішані). 

Роль авіаційного транспорту серед інших видів транспорту зростає з 

кожним півріччям. Оскільки Україна має досить вдале геополітичне положення 

– розташування між країнами Європи, Азії та Близького Сходу, це дозволяє їй 

бути вигідним транзитним «мостом» для перевезень товарів та пасажирів; а за 

оцінками експертів, коефіцієнт транзитності України – один з найвищих у світі. 

Тож з цієї точки зору актуальною проблемою є подальше зростання ролі 

авіаційного транспорту у перевезенні пасажирів та вантажів, що потребує 

обґрунтування шляхів виходу з нинішньої кризи та завоювання міцних 
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конкурентних позицій на ринку авіаційних перевезень. 

Відносини у галузі використання повітряного простору є різноманітними. 

В усій своїй сукупності це різноманіття утворює не просто певну кількість 

елементів, а систему, що є органічною сукупністю взаємодіючих між собою 

компонентів, всі структурні підрозділи якої пов'язані між собою, незважаючи 

на те, що кожен елемент є досить самостійним, виконує тільки йому притаманні 

специфічні функції. Кожна сфера у свою чергу також має структурні елементи і 

поділяється на ланки. Проте всі елементи взаємодіють як між собою, так і з 

іншими системами, і на практиці ці взаємозв'язки мають актуальне значення. 

Усе різноманіття відносин щодо використання повітряного простору цивільною 

авіацією має органічну цілісність, здатну до розвитку. 

Авіаційна галузь включає в себе широкий спектр діяльності з розробки, 

виробництва, експлуатації, обслуговування і ремонту повітряних суден. Велика 

кількість підприємств і компаній з безлічі секторів науки і промисловості 

пов'язані з авіаційною галуззю, а тому виконують її замовлення та розробки.  

Авіаційна транспортна система є складною системою, яка виконує 

функції підготовки, забезпечення і виконання польотів сучасними повітряними 

суднами та являє собою багаторівневу конструкцію із взаємодіючих елементів, 

об’єднаних у підсистеми різних рівнів. Віднесення авіаційного транспорту до 

складної системи визначається наявністю основних відмінних ознак, зокрема: 

− значною кількістю взаємопов’язаних і взаємодіючих між собою 

елементів; 

− складністю досягнення завданої мети функціонування; 

− можливістю поділу її на підсистеми задля ефективного досягнення 

загальної мети функціонування всієї системи; 

− наявністю управління, що має ієрархічну структуру; 

− взаємодією із зовнішнім середовищем та функціонуванням в умовах 

впливу випадкових чинників. 

Авіаційний транспорт разом із залізничним, морським, річковим, 

автомобільним, міським електротранспортом, у тому числі метрополітеном, 
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промисловим залізничним транспортом, відомчим транспортом, 

трубопровідним транспортом та шляхами сполучення загального користування 

входить до Єдиної транспортної системи України, яка згідно зі ст. 21 Закону 

України «Про транспорт» повинна відповідати вимогам суспільного 

виробництва та національної безпеки, мати розгалужену інфраструктуру для 

надання всього комплексу транспортних послуг, у тому числі для складування і 

технологічної підготовки вантажів до транспортування, забезпечувати 

зовнішньоекономічні зв’язки України [213]. 

До складу авіаційного транспорту входять підприємства повітряного 

транспорту, що здійснюють перевезення пасажирів, вантажів, багажу, пошти, 

аерофотозйомки, сільськогосподарські роботи, а також аеропорти, аеродроми, 

аероклуби, транспортні засоби, системи управління повітряним рухом, 

навчальні заклади, ремонтні заводи цивільної авіації та інші підприємства, 

установи та організації незалежно від форм власності, що забезпечують роботу 

авіаційного транспорту [213]. 

Повітряний кодекс України поділяє авіацію на цивільну та державну. 

Остання використовує повітряні судна з метою забезпечення національної 

безпеки і оборони держави та захисту населення, які покладаються на Збройні 

Сили України, інші військові формування, утворені відповідно до законів 

України, органи Національної поліції, спеціально уповноважений центральний 

орган виконавчої влади з питань цивільного захисту, органи охорони 

державного кордону України, органи доходів і зборів. 

Не зменшуючи ролі державної авіації, яка в основному спрямована на 

зміцнення обороноздатності країни, реальним показником підвищення 

конкуренції національної економіки на світовому ринку, реалізації 

транспортного потенціалу країни, забезпечення прискореного товарообігу, 

розвитку сучасної транспортної інфраструктури, забезпечення єдності країни в 

цілому та окремих її регіонів, є саме цивільна авіація, яка задовольняє потреби 

держави і громадян у повітряних перевезеннях і авіаційних роботах та 

виконанні польотів у приватних цілях і поділяється на комерційну авіацію та 
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авіацію загального призначення. 

Цивільна авіація на сучасному етапі являє собою складну динамічну 

авіаційну транспортну систему, пов'язану з комплексним використанням 

авіаційної техніки, різноманітних технічних засобів (зв'язку, навігації, 

контролю, управління) та організацією роботи різних служб підготовки, 

забезпечення і виконання польотів. 

Сучасна авіаційно-транспортна система є невід’ємним компонентом 

Єдиної транспортної системи України та складається із взаємозв’язаних між 

собою елементів, які в сукупності визначають її ефективність, надійність та 

безпечність, серед яких: а) авіаційний персонал; б) повітряні судна та їх льотна 

придатність; в) аеропорти, аеродроми та землі авіаційного транспорту; 

г) організація польотів цивільних повітряних суден; д) організація 

використання повітряного простору (планування та координація діяльності з 

використання повітряного простору України, забезпечення дозвільного порядку 

його використання, організація повітряного руху, контроль за дотриманням 

порядку та правил використання повітряного простору України у певних 

районах тощо); е) організація роботи служб забезпечення польотів (аварійно-

рятувальне та протипожежне забезпечення, забезпечення авіаційної безпеки та 

безпеки польотів, метеорологічне, аеронавігаційно-інформаційне, штурманське, 

аеродромне, електросвітлотехнічне, радіотехнічне, орнітологічне, режимно-

охоронне, медичне обслуговування, забезпечення зв'язку, навігації, 

спостереження тощо).  

Кожний елемент авіаційно-транспортної системи визначається певними 

показниками ефективності, серед яких: 

– функціональна ефективність авіаційного персоналу залежить переважно 

від рівня його професійної підготовки, дисципліни і психофізіологічного стану; 

– функціональна ефективність повітряного судна визначається його 

проектно-конструкторською та ергономічною досконалістю, живучістю і 

експлуатаційною технологічністю. Проектно-конструкторська та ергономічна 

досконалість повітряного судна формується в процесі попередніх досліджень 
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на стадіях розробки технічних рішень, виготовлення пробних зразків і 

серійного виробництва авіаційної техніки. Надійність і безвідмовність в роботі 

є характеристиками, які формуються на етапах проектування, виготовлення, 

випробувань, серійного виробництва повітряного судна і в процесі його 

експлуатації. Ефективність льотної придатності (технічної експлуатації) 

повітряного судна визначається показником безпеки та регулярності польотів 

повітряних суден, надійності, справності та своєчасної підготовки повітряних 

суден до польотів, збереження льотно-технічних характеристик відповідно до 

вимог норм льотної придатності; 

– ефективність системи організації польотів цивільних повітряних суден 

визначається регламентацією підготовки та виконання польотів, підготовки і 

експлуатації повітряного судна, а також нормуванням льотної діяльності, 

допуску до польотів у встановлених умовах і допуску до виконання авіаційних 

робіт. Система льотної експлуатації повітряного судна визначає діяльність 

екіпажу та інших елементів авіаційно-транспортної системи з використанням 

нормативних документів, які містять відповідні рекомендації щодо підготовки 

та виконання польотів в очікуваних і особливих умовах польоту; 

– ефективність системи організації використання повітряного простору 

визначається її досконалістю, надійністю і безвідмовністю технічних засобів, 

професійною підготовленістю диспетчерів, організацією, дисципліною і 

професійною підготовкою обслуговуючого персоналу. Ефективність залежить 

від показників якості функціонування названих складових − точності, 

надійності і повноти відображення інформації про стан повітряного простору, 

обсягу виконуваних завдань та ін.; 

– ефективність функціонування служб системи забезпечення польотів 

визначається рівнем їх технічної оснащеності та організації, функціональною 

ефективністю та надійністю технічних засобів, професійним рівнем 

спеціалістів, а також контролем якості функціонування елементів і системи в 

цілому. Якість функціональної ефективності оцінюється її впливом на 

регулярність і безпечність польотів [274, с. 118-119]. 
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Незалежно від того, як працює авіаційно-транспортна система, польоти 

повітряних суден можна класифікувати за: а) видом повітряного руху 

(загальний повітряний рух; операційний повітряний рух); б) за правилами 

виконання (польоти за правилами візуальних польотів та за правилами польотів 

за приладами); в) умовами виконання у метеорологічних умовах (польоти у 

візуальних метеорологічних умовах; польоти у приладових метеорологічних 

умовах); г) за кількістю повітряних суден (одиночні та групові польоти); д) за 

часом доби (денні, нічні та змішані); е) за висотою виконання (на гранично 

малих висотах, на малих висотах, на середніх висотах, на великих висотах та у 

стратосфері). 

Таким чином, авіаційна техніка достатньо ефективно обслуговує 

зовнішню та внутрішню політику держав, вносить істотний внесок у 

розв’язання актуальних національних, регіональних і глобальних проблем. 

Унікальні можливості таких технічних потенціалів визначили особливе місце 

авіаційних програм і проектів в державній політиці, а також зробили 

необхідним постійне вдосконалення механізмів взаємодії цих програм і 

проектів з усіма інститутами державної влади, політичними партіями, 

економічними групами, засобами масової інформації, широкими колами 

громадськості. 

Попри те, що авіаційний транспорт зайняв чільне місце у світовій 

транспортній системі значно пізніше, ніж в ній затвердилися такі види 

транспорту, як водний, залізничний та автомобільний, наразі протяжність 

повітряних комунікацій значно перевищує мережу транспортних магістралей, 

які обслуговують інші види транспорту. Зокрема, для організації повітряних 

трас не має жодних перешкод топографічного або кліматичного характеру. При 

побудові мережі повітряних трас до уваги беруть лише прагнення з’єднати різні 

промислові та адміністративні центри коротшими шляхами, домагаючись 

максимальної економії часу та ресурсів, що витрачаються на пересування. В 

цьому сенсі авіаційний транспорт відрізняється найбільшою універсальністю. 

Він забезпечує найвищу швидкість пересування, найменшу тривалість 
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транспортування та просту організацію прямих (безпосадкових) перевезень. 

Водночас на тлі складної соціально-політичної та фінансово-економічної 

ситуації в країні, викликаної збройним конфліктом на Сході України та 

анексією Криму Російською Федерацією, авіаційно-транспортна галузь 

опинилася в складному становищі, що насамперед пов’язано із значним 

падінням попиту на авіаційні перевезення. 

Проте вже з 2016 року й дотепер продовжується збільшення 

пасажирообігу, що, звісно ж, є досить вагомим чинником, який сприятиме 

стабілізації авіаційної галузі після цілковитої відсутності повітряного 

сполучення з Росією, яке було припинено ще з 25 жовтня 2015 року (див. 

Додаток Б).  

За даними Державної авіаційної служби України, порівняно з 2016 роком 

обсяги пасажирських перевезень українських авіакомпаній у 2017 році зросли 

на 27,5% та становили 10,554 мільйона осіб. Кількість міжнародних перевезень 

збільшилась на 28,6% та становила 9,613 млн. осіб. Пасажиропотоки через 

аеропорти України збільшились на 27,6% та становили 16,499 млн. осіб, у т.ч. у 

міжнародному сполученні – на 29,2% та становили 145,91 млн. осіб. Упродовж 

2017 року українськими авіакомпаніями виконано 92,2 тис. комерційних рейсів 

– на 16% більше порівняно з попереднім роком. З них міжнародних – 77,7 тис. 

рейси, що на 14,4% більше, ніж 2016 року [258]. 

Доречно також сказати, що у 2017 році комерційні перевезення пасажирів 

і вантажів виконували загалом 32 вітчизняні авіаційні компанії. Вони здійснили 

близько 93 тисяч рейсів, перевезли 10 555 600 осіб і перевершили показники 

2016 року на 17 % і 27,5 % відповідно. Тим самим встановлено новий рекорд 

кількості перевезених українськими авіакомпаніями пасажирів за рік [135]. 

Такому пожвавленню функціонування авіаційної галузі сприяло 

застосування не лише комплексу заходів фінансово-економічного та соціально-

політичного, але й організаційно-правового характеру. Насамперед, в розрізі 

Транспортної стратегії України [212] наказом Міністерства інфраструктури 

України від 21 грудня 2015 року № 546 було затверджено Стратегічний план 
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розвитку авіаційного транспорту на період до 2010 року, який має на меті 

впровадження загальнодержавної політики реформ та застосування принципів 

доброго врядування, включаючи розвиток інституційної спроможності та 

електронного врядування, боротьбу з корупцією та прозорість роботи всіх 

складових авіаційно-транспортної системи [192]. 

Ключовим напрямом щодо авіаційного транспорту беззаперечно є 

інтеграція цивільної авіації до Спільного авіаційного простору (САП) з 

Європейським Союзом (ЄС). При цьому Угода про САП була парафована 

28 листопада 2013 року у Вільнюсі (Литовська Республіка). Для України 

прискорення підписання Угоди про САП має далекоглядні цілі, серед яких 

гармонізація законодавства в галузі цивільної авіації, сприяння промисловому 

співробітництву та поступова лібералізація ринків. Укладання Угоди 

передбачатиме об’єднання авіатранспортних ринків України та ЄС, що 

сприятиме ефективнішому використанню ринку авіаперевезень та покращенню 

якості послуг, розвитку транзитного потенціалу України, інтегруванню України 

до Європейських авіаційних структур та зміцненню авторитету країни як 

авіаційної європейської держави [192]. 

В цьому плані надзвичайно важливим є врахування міжнародних аспектів 

цивільної авіації, зокрема результатом послідовних заходів стало набуття 

Україною членства у таких міжнародних організаціях, як: Міжнародна 

організація цивільної авіації (ІКАО), повне членство з 9 вересня 1992 р.; 

Європейська конференція цивільної авіації (ЄКЦА), повне членство з 15 грудня 

1999 р.; Європейська організація з безпеки аеронавігації (ЄВРОКОНТРОЛЬ), 

повне членство з 01 травня 2004 р. [192]. 

З метою вирішення актуальних питань розвитку аеропортів, 

реконструкції та розбудови аеропортової інфраструктури, задоволення потреб 

національної економіки і населення в авіаційних перевезеннях та підвищення 

конкурентоспроможності авіаційної галузі України Міністерством 

інфраструктури України розроблено Концепцію Державної цільової програми 

розвитку аеропортів на період до 2023 року, яка затверджена постановою 
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Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2013 року № 944 [192].  

В Україні авіаційна галузь формувалась ще за часів СРСР, але після 

здобуття незалежності та розвитку ринкових відносин, що вимагало змін у 

структурі авіаційної галузі, розмежування функцій аеропортів та авіакомпаній 

та утворення українських авіаційних компаній, було сформовано національну 

систему організації та управління авіаційним транспортом. 

Серед складових вітчизняної транспортної системи авіаційна галузь 

належить до базових, стратегічно важливих секторів економіки України. Однак 

сьогодні наявний потенціал авіаційного транспорту використовується 

недостатньо, а сама авіаційна галузь перебуває під впливом зростаючих проявів 

системної кризи. Це стосується практично всіх найважливіших складників 

авіаційної галузі, зокрема авіаційних перевезень.  

Наразі основними проблемами розвитку авіаційної галузі України 

залишаються зношеність основних фондів (60%), дефіцит кваліфікованих 

кадрів (57%), невідповідність технічних можливостей аеропортів сучасним 

міжнародним вимогам (65%), відсутність державної підтримки створення нової 

техніки й впровадження сучасних технологій (30%), відсутність державної 

програми підтримки розвитку авіатранспортної та авіабудівної систем, втрати 

керованості інвестиційною на транспорті (60%), жорстка податкова політика 

держави відносно авіаційної галузі (40%), недостатній рівень правової бази 

сертифікації експлуатантів, невизначеність умов діяльності та підвищений 

економічний ризик управління авіакомпаній (55%), недостатня модернізація 

парку повітряних суден (65%), велика кількість формальностей при 

міжнародних авіаперевезеннях (70%), завантаженість аеропортів та повітряного 

простору та інші [41, с. 82]. 

Зараз для українського сектору цивільної авіації характерними є: 

інституційна недосконалість державного управління в секторі, невідповідність 

високим стандартам безпеки, застарілість регулювання господарської 

діяльності, що разом негативно позначається на ефективності сектору та 

ускладнює інтеграцію України в міжнародний авіаційний простір [11, с. 31-34]. 
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«Одним із стримуючих чинників розвитку цивільної авіації в Україні, − слушно 

наголошує О.Г. Хороманська, − є відсутність стабільної системи національного 

регулювання діяльності цієї галузі» [266, с. 16]. 

Вчені виокремлюють різні причини незадовільного стану українського 

ринку повітряних перевезень: значна його монополізація; залежність від рівня 

економічного розвитку та купівельної спроможності населення; застарілий парк 

повітряних суден; диспропорційний розвиток наземної бази; 

неконкурентоспроможність вітчизняних авіаперевізників; відсутність інновацій 

у даній сфері; авіаційна безпека [133, с. 73]. 

І це ще не всі проблеми, що уповільнили темпи зростання обсягів робіт і 

надалі призводять до збільшення соціально-економічної напруги в окремих 

авіапідприємствах, гальмують спроби авіатранспортної галузі України до 

повноправного членства у JAA. Наприклад, до цього часу продовжується 

розширення негативних тенденцій щодо консолідації зусиль авіапідприємств на 

створення національного флагманського перевізника – має місце бажання 

окремих авіакомпаній отримати права на виконання більшої кількості 

маршрутів, всупереч економічній доцільності як власної, так й інших 

українських авіакомпаній. Відсутність системи державного регулювання 

вартості забезпечення пасивно-мастильними матеріалами в Україні, 

недосконалість митного законодавства призводять до зменшення 

конкурентоспроможності українських авіаперевізників порівняно з іноземними. 

До того ж авіаційній галузі бракує координації у виробленні послідовної 

державної політики регулювання авіатранспортних правовідносин. Остання 

являє собою сукупність цілей, завдань, пріоритетів, принципів, стратегічних 

програм і планових заходів, які розробляються і реалізуються органами 

державної влади, що дозволяє державі досягти обумовлених цілей у авіаційний 

галузі, використовуючи правові, економічні, адміністративні та інші методи і 

засоби впливу, спираючись на ресурси, наявні в її розпорядженні [50]. 

Збереження невизначеності подальшої державної «авіаційної» політики 

може мати довгострокові негативні наслідки для України. Її непрозорість 
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гальмуватиме реалізацію стратегічних планів розвитку учасників ринку 

авіаційних перевезень, а неспроможність захищати інтереси національних 

перевізників під час міжнародних переговорів може призвести до скорочення 

їхніх доходів і податкових надходжень до бюджету. Україна також може 

втратити переваги транзитної авіаційної держави, а домінування іноземних 

компаній ускладнюватиме забезпечення національної безпеки у сфері цивільної 

авіації. 

Слушним є зауваження О. Бондара, що, незважаючи на створення 

останнім часом кількох програмних документів, які націлені на визначення 

державної політики в авіаційній сфері – Концепція розвитку аеропортів, 

Стратегічний план розвитку авіації та ін., жоден з них не дає відповіді на 

основні проблеми галузі, а анонсовану у 2016 році нову Транспортну стратегію 

України ще й досі не розроблено [15]. 

Сфера функціонування авіаційного транспорту безумовно вимагає 

активної державної підтримки та належного адміністративно-правового 

забезпечення. Наразі пріоритетними напрямками державної політики у сфері 

функціонування авіаційного транспорту вченими вважаються: 

− необхідність удосконалення правового забезпечення охорони 

інформаційних відносин у галузі цивільної авіації, зокрема приведення його у 

відповідність до стандартів міжнародного і європейського права [61, с. 177]; 

− необхідність розробки та прийняття нової Державної програми з 

безпеки польотів України, що зумовлено, зокрема, прийняттям нового 

19 Додатку до Чиказької конвенції, який включив в себе положення, що 

стосуються безпеки, прийнятих раніше в Додатках 1, 6, 8 11, 13 та 14 [74, с. 4]; 

− необхідність збільшення ролі держави в управлінні безпекою польотів, 

а також зосередження правової бази в одному документі [38, с. 4]; 

− вдосконалення організації та контролю здійснення медичної 

сертифікації авіаційного персоналу [251, с. 93]; 

− створення пільгового режиму заохочування інвестицій до галузі 

цивільної авіації для створення внутрішньо конкурентного середовища в 
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Україні; 

− удосконалення структури органу регулювання діяльності цивільної 

авіації України; проведення реструктуризації виробничої сфери галузі та 

систематизації інформаційного потоку, створення нормативної бази цивільної 

авіації України [266, с. 11]; 

– перегляд методики тарифоутворення на аеропортові послуги, прийняття 

нових правил повітряних перевезень, запровадження регулювання діяльності 

дистрибутивних систем та спрощення порядку надання в оренду приміщень 

аеропортів для здійснення неавіаційної діяльності [15]. 

Отже, нова парадигма розвитку сфери функціонування авіаційного 

транспорту вимагає вжиття скоординованих соціально-економічних, наукових, 

інформаційних, фінансових, нормативно-правових, кадрових, організаційно-

технічних та інших заходів, спрямованих на вдосконалення діяльності 

публічної адміністрації в цій сфері. 

Річ у тому, що регулювання польотів є сферою виключної компетенції 

держави, тому відносини в цій сфері мають публічно-правовий характер. 

Правила польотів, забезпечення їх безпеки, управління повітряним рухом, 

здійснення контролю за польотами – ці та інші важливі питання організації 

повітряних сполучень регулюються виключно державою. 

Основні завдання, що стоять перед авіаційним транспортом та сферою 

його функціонування, полягають у забезпеченні повної безпеки польотів, 

підвищенні регулярності повітряних сполучень, підвищенні техніко-

економічних показників авіаційного транспорту та покращенні технології 

виробничих процесів наземного обслуговування пасажирських і вантажних 

перевезень. 

Таким чином, важливість адміністративно-правового забезпечення 

функціонування авіаційного транспорту зумовлена необхідністю:  

1) регулювання ринку авіаційних перевезень;  

2) формування в межах галузі адміністративного права підгалузі 

адміністративно-транспортного права, а в її складі – відповідного авіаційного 
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напряму;  

3) дотримання усіма суб'єктами авіаційної діяльності законодавства у 

сфері функціонування авіаційного транспорту; 

4) використання в повітряному просторі України ешелонів ІСАО та 

створення єдиної мережі аеронавігаційного звʼязку; забезпечення прийнятних 

умов для можливостей реалізації авіаційних принципів і правил більшістю 

країн; забезпечення достатнього рівня одноманітного регулювання 

взаємовідносин, що виникають між державами під час повітряних перевезень; 

5) сертифікації суб'єктів та об'єктів авіаційної діяльності;  

6) ліцензування господарської діяльності з надання послуг з перевезення 

пасажирів та/або вантажів повітряним транспортом та надання прав на 

експлуатацію повітряних ліній і призначень авіаперевізникам; 

7) забезпечення безпеки польотів та авіаційної безпеки шляхом розвитку 

механізмів нагляду та контролю;  

8) розподілення та закріплення відповідальності між учасниками 

авіаційної діяльності як на міждержавному (міжнародному), так і на 

державному та регіональному рівнях;  

9) застосування заходів юридичної відповідальності за порушення правил 

функціонування авіаційного транспорту; 

10) запровадження в Україні міжнародної практики публічного 

обговорення та проведення відкритих консультацій із зацікавленими сторонами 

у процесі вироблення рішень щодо внесення змін у систему регулювання чи 

напрямів розвитку цивільної авіації; 

11) створення ефективної системи зворотного зв’язку між органами 

державної влади та учасниками авіаційного ринку. 
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1.2. Генезис адміністративно-правового забезпечення 

функціонування авіаційного транспорту 

 

Маючи унікальну можливість з небагатьох країн світу щодо реалізації 

повного циклу авіаційних видів діяльності – від проектування авіаційних 

двигунів і літаків до їх експлуатації, обслуговування та ремонту, Україна, на 

превеликий жаль, не використовує наявний потенціал, освітянські та наукові 

здобутки, людський ресурс та велике історичне минуле. Хоча саме 

напрацювання минулих поколінь дають можливість окреслити тенденції 

становлення авіаційно-транспортної системи України, її адміністративно-

правового забезпечення, формування законодавчих основ розвитку та 

перспектив вдосконалення. 

Бажаючи підкорити повітряний простір, люди зі стародавніх часів мріяли 

про політ, тим самим, як не дивно, з’являлися казки про «скатертину-

самобранку», «летючий килим» тощо, які у подальшому стали реальністю. 

Не випадково з’явилися легенди, подібні міфу про Дедала та Ікара, де людина 

парила серед хмар не через чудо, а на рукотворних крилах. Так, «Іліада», яка 

тривалий час вважалася поетичною вигадкою, стала ключем, який дозволив 

археологу Шліману з точністю визначити місцезнаходження Трої, що і 

підтвердили згодом розкопки. 

У Київській Русі перші літописні згадки про бажання та спроби людей 

опанувати повітряний простір належать Нестору-літописцю, проте скоріше як 

про вигадку та нездійсненну на той час мрію. 

Першою реальною спробою повітряного руху став політ з використанням 

повітряної кулі братів Монгольфʼє в листопаді 1783 року. А вже у 1794 році у 

Франції в м. Медоні відкрився перший навчальний заклад, який готував 

офіцерів-повітроплавців [225, с. 8-9]. Зрозуміло, що перший політ нормативно 

жодним чином не регламентувався, адже на той час такої необхідності й не 

було. Проте створення військово-повітряного навчального закладу, підставою 
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чому безумовно був певний документ (указ, наказ, розпорядження), можна 

вважати появою перших витоків нормативно-правового регулювання 

повітряних перевезень у світі. 

Перебуваючи у складі Російської імперії, українські землі знаходилися 

під впливом імперської влади, а відтак перші нормативні акти з цього питання 

поширювалися й на них. Одним з таких був указ імператриці Катерини II від 

15 березня 1784 р. про заборону запускати повітряні кулі на період із 1 березня 

по 1 грудня у зв’язку з небезпекою пожеж, за порушення якого передбачалося 

стягнення у вигляді штрафу в розмірі 20 рублів, що на той час було досить 

суттєвою сумою [75, с. 8; 118, с. 96]. Саме з цього часу (1784 р.) слід вести мову 

про початок розвитку законодавства у сфері повітряного руху на українських 

землях, оскільки помилковими вважаємо міркування вчених, які початок 

розвитку адміністративно-правового регулювання цивільної авіації в Україні 

пов’язують із 1783 роком, тобто з першим польотом братів Монгольфʼє 

[118, с. 96]. Інші взагалі початковий період становлення та розвитку 

законодавства про авіаційний транспорт в Україні пов’язують із Першою 

світовою війною 1914-1918 рр. [235], що є апріорі невірним з огляду на перші 

документи щодо повітряного руху, видані в Російській імперії. Більше того, 

правове унормування питань безпеки авіації починається з 23 квітня 1784 р., 

коли Франція ввела заборону на польоти повітряних куль над територією міста 

без відповідного дозволу. 

Ваговим поштовхом на шляху правової регламентації повітряних 

перевезень стала перша світова війна. При цьому в кожній країні були свої 

особливості розвитку зазначеного законодавства. Наприклад, в Російській 

імперії, складовою якої була й Україна, у 1912-1914 рр. були видані 

розпорядження про заборонені зони, про заборону перетинання кордону тощо 

[130, с. 86].  

В Україні, яка на той час була частиною Російської імперії, так само 

поступово відбувався процес формування авіаційного законодавства. 

Прикладом тому може бути прийняття у 1912 р. в Російській імперії постанови, 
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якою заборонялося здійснювати польоти через західний кордон. 

Кінець першого десятиріччя XX століття став рубежем, що розділяє два 

періоди в історії авіації. Якщо в перший період основною метою було 

здійснення польоту на апаратах, важчих за повітря, то в другий – створення 

літаків, здатних упевнено виконувати практичні завдання. До цього часу в 

Україні сформувалося три великих центри – Київ, Одеса та Харків, що мали за 

мету подальший розвиток авіаційної науки і техніки [278, с. 26].  

Перша світова війна стала поштовхом до розвитку авіапромисловості, 

повітряні польоти набули широкого застосування, тож і юридичне їх 

нормування стало життєво необхідним. Після закінчення війни прогрес 

авіаційної техніки став причиною формування в усіх державах спеціального 

повітряного законодавства, що регламентувало як повітряне пересування, так і 

питання у сфері адміністративного, цивільного і кримінального права, пов’язані 

з авіацією [241, с. 66-73]. 

Особливістю регулювання цивільної авіації, як відомо, є широке 

використання двосторонніх угод про використання повітряного простору, 

однією з перших, до речі, можна вважати підписану угоду між Францією та 

Німеччиною 23 червня 1913 року, з якої фактично розпочинається міжнародна 

регламентація авіаційних перевезень [118, с. 97]. 

Наступний період розвитку вітчизняного авіаційного законодавства 

пов’язаний з Українською Народною Республікою (1917-1921 pp.). Хоча цей 

період, на жаль, не був тривалим, у 1919 р. відбулася знакова подія − на 

Паризькій мирній конференції було підписано Конвенцію про повітряну 

навігацію, де вперше закріплено принцип повного й виключного суверенітету 

держав над своєю територією, в тому числі й України. Це, по суті, перший 

багатосторонній акт у галузі міжнародного повітряного права. Закріплюючи 

принцип повного й виключного суверенітету держав стосовно повітряного 

простору над своєю територією, Конвенція водночас передбачала для країн-

учасниць свободу «нешкідливих» польотів над цією територією. Вона також 

закріплювала положення про належність повітряних суден тощо. Саме тому 
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постало питання про суверенітет держави над своїм повітряним простором, про 

визнання та нормативне закріплення повного й виключного суверенітету 

держави стосовно свого повітряного простору [118, с. 97]. 

Так, відповідно до ст. 5 Конвенції право на здійснення польотів над 

територіями Договірних держав мали тільки учасники Конвенції, іншим же 

країнам це право не надавалося. Багатьох також не влаштовувало положення ст. 

35, яка забезпечувала панування країн – переможниць в Першій світовій війні в 

Міжнародній комісії з повітряної навігації, створеної відповідно до Паризької 

конвенції і підпорядкованої Лізі Націй. На комісію було покладено функції 

щодо внесення змін до технічних правил, що містяться в восьми додатках до 

Конвенції. Більшістю голосів комісія могла приймати рішення зі спірних 

питань тлумачення технічних правил. По суті, ці рішення нав'язувалися іншим 

учасникам Конвенції, що і було основною причиною непопулярності Паризької 

конвенції 1919 року для багатьох держав. Тому довгий час вона не могла 

вступити в силу. Проте, незважаючи на недоліки, Паризька конвенція 1919 р 

зіграла величезну роль у становленні та розвитку міжнародного повітряного 

права як самостійної галузі міжнародного права. Багато з положень, які 

містяться в ній, були у подальшому закріплені в Конвенції про міжнародну 

цивільну авіацію, прийняту в Чикаго в 1944 р. напередодні завершення Другої 

світової війни [17, с. 62-63].  

По-перше, Паризька конвенція 1919 року поклала початок загальним 

визнанням принципу повного і виключного суверенітету над повітряним 

простором, хоча прихильники «свободи повітря» і продовжували доводити 

протягом 1920-1940-х рр. її переваги. Свідченням юридичного авторитету 

принципу суверенітету над повітряним простором стало його закріплення в 

1920-ті рр. практично всіма національними повітряними кодексами. 

По-друге, Паризька конвенція 1919 р. спричинила лавину національних 

повітряних законів, в яких певне місце було приділено питанням регулювання 

міжнародних повітряних сполучень і перевезень, хоча можливості авіації того 

часу були вельми незначними − літати можна було недалеко і не дуже швидко 
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[17, с. 62-63]. 

У кожній з держав повітряне законодавство на той час було побудоване, 

як правило, за однотипною схемою: основний закон про повітряне пересування 

і різні розпорядження, інструкції, інші підзаконні акти, що видаються 

державними органами, виконуючими свою діяльність в сфері авіації і 

повітроплавства. Зокрема, у деяких державах було прийнято закони про 

повітряне пересування − у Франції (31 травня 1924 р.), Німеччині (1 серпня 

1922 р.), Японії (8 квітня 1921 р.), у Великобританії − Урядове розпорядження 

про повітряне пересування від 19 грудня 1923 р. З числа пізніших найбільш 

розроблених повітряних законів слід згадати італійський Королівський декрет 

про правила повітряного пересування від 11 січня 1925 р., а також Акт про 

комерційну авіацію від 20 травня 1926 р., прийнятий в США [241, с. 66-73]. 

Період радянської влади (від 1922 р. до здобуття незалежності Україною 

у 1991 р.) активно сприяв розвитку законодавства у сфері цивільної авіації, 

проте його особливістю в цілому було виключно державне регулювання 

авіаційних перевезень.  

Разом з тим перші кроки у застосуванні авіації для потреб народного 

господарства були зроблені одразу після Жовтневої революції, коли починають 

формуватися органи управління цивільною авіацією. Зокрема, 10 листопада 

1917 року було створено Бюро комісарів авіації та повітроплавання при 

Військово-революційному комітеті – перший керівний орган авіації. 20 грудня 

1917 року Бюро було перетворено у Всеросійську колегію управління 

повітряним флотом, на яку покладалися обовʼязки щодо відбору кадрів, 

формування авіаційних частин, збереження авіаційного майна тощо. Однак вже 

в квітні 1918 року у складі колегії з управління повітряним флотом було 

створено відділ застосування авіації в народному господарстві, а вже в травні 

1918 року колегію було ліквідовано, і на її місці утворено Головне управління 

робітничо-селянського Червоного воєнно-повітряного флоту (Головповітряфлот) 

[31, с. 13], якому підпорядковувались всі авіаційні загони, авіаційні установи і 

навчальні заклади [244, с. 30]. 
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У 1921-1922 рр. відкриваються внутрішні та міжнародні повітряні лінії, 

здійснюються перельоти на далекі відстані, розширюється застосування авіації 

в народному господарстві, зʼявляються реальні проекти подальшого розвитку 

цивільної авіації.  

Важливою подією на той час стало проведення у 1921 році Першого 

Всеросійського з'їзду працівників Червоного повітряного флоту. У резолюції 

з'їзду було написано, що «першочерговим завданням слід вважати залучення 

широких народних мас до будівництва авіації» [88, с. 54; 19, с. 420]. 

Розпочата практична робота цивільної авіації вимагала подальшого 

удосконалення форм її управління. В грудні 1922 року в складі 

Головповітряфлоту було утворено Інспекцію цивільного повітряного флоту, на 

яку відповідно до наказу Реввоєнради від 1 грудня 1922 року покладалися такі 

задачі: 

− розгляд, об’єднання та оцінка проектів цивільного застосування 

повітряного флоту, що виникали в різних відомствах; 

− розробка декретів, інструкцій і правил з питань роботи цивільної 

авіації; 

− реєстрація невійськових повітряних суден; 

− реєстрація пілотів та обслуговуючого персоналу невійськових 

повітряних суден; 

− інспектування невійськових повітряних суден, нагляд за веденням 

суднових книг та утриманням повітряних ліній; 

− нагляд за дотриманням правил повітряних переміщень та порушення 

справ про порушення цих правил; 

− ведення статистики цивільного застосування повітряного флоту; 

− розробка питань про концесії та інші форми підприємств про повітряні 

переміщення тощо [124, с. 130; 31, с. 14]. 

Отже, паралельно з Радою цивільної авіації діяла Інспекція цивільного 

повітряного флоту при Головповітряфлоті, розмежування функцій між якими 

було визначено постановою Ради праці та оборони від 9 лютого 1923 року. На 
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інспекцію покладалося здійснення технічного нагляду за повітряними лініями, 

який охоплював широке коло питань: визначення типів літаків та їх 

спорядження; порядок користування аеродромами та ангарами; експлуатація 

радіоустаткування; правила польотів та сигналізація; ведення суднових 

журналів та інших документів; правила допуску льотного та технічного 

персоналу до польотів та обслуговування повітряних суден [31, с. 15-16]. 

Важливу роль в мобілізації та організації зусиль, спрямованих на 

будівництво вітчизняного флоту, зіграло утворення в березні 1923 року 

Товариства друзів повітряного флоту, а за рішенням радянського уряду в цьому 

ж році було утворено Всеросійське акціонерне товариство добровільного 

повітряного флоту «Доброліт» за участю державного та приватного капіталу 

[31, с. 16]. 

В тому ж 1923 році в Харкові було організовано Українське акціонерне 

товариство повітряних сполучень «Укрповітряшлях». Такі товариства зіграли 

позитивну роль в розвитку повітряних ліній на території СРСР, а також у 

застосуванні авіації в економіці країни [272, с. 41-51]. 

Окремо слід сказати про розвиток авіаційної промисловості України, який 

в першій половині 1920-х років характеризувався, з одного боку, ліквідацією 

старих довоєнних заводів, що вели свою історію з часів Першої світової війни. 

Ця ліквідація могла бути практично одномоментною (для дрібних 

підприємств), або ж набувала форми більш чи менш тривалої «агонії» (заводи 

«Анатра»). З іншого боку, зʼявляються нові підприємства – в першу чергу, 

Київський авіазавод. Така хаотична картина зумовлювалася, насамперед, 

відсутністю чіткого бачення майбутнього галузі з боку як союзного, так і 

українського керівництва. Виробництво авіатехніки було зведене до мінімуму, 

підприємства ж займались в основному її ремонтом [264, с. 33]. 

Першим нормативно-правовим актом, яким було закладено основи 

вітчизняного авіаційного законодавства, можна вважати Декрет Ради Народних 

Комісарів РРФСР «Про повітряне пересування в РРФСР» від 17 січня 1921 р., 

дія якого в тому числі поширювалася й на територію України. Декрет був 
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першим кодифікованим актом радянського повітряного права і складався з 

4 розділів і 26 статей. Ним детально регламентовано правила обов'язкової 

реєстрації пілотів, реєстрації і приписки до аеродромів повітряних суден, 

правила польотів в повітряному просторі, правила польотів іноземних 

повітряних суден та відповідальності власників повітряних судів, а також 

пілотів [241, с. 66-73]. 

На підставі Декрету було прийнято ряд нормативних документів: Правила 

про видачу пілотських свідоцтв, про реєстрацію повітряних суден, про видачу 

посвідчень про придатність повітряних суден до польотів, про розпізнавальні 

знаки, про вогні і сигнали повітряних суден і про порядок здійснення польотів, 

затверджені Інспекцією цивільного повітряного флоту від 3 жовтня 1922 г. 

[228, с. 36], Правила про ведення книг повітряних суден та Інструкція про 

порядок здійснення митного нагляду повітряних суден, затверджені Інспекцією 

цивільного повітряного флоту від 12 жовтня 1922 р., Інструкція Інспекції 

цивільного повітряного флоту щодо здійснення польотів від 20 вересня 1923 

року [228, с. 28] та ін. 

Особливістю повітряного законодавства радянського періоду можна 

також вважати прийняття чотирьох повітряних кодексів 1932, 1935, 1961, 

1983 рр. У зв’язку з цим названий період доречно поділити ще на три етапи, 

при цьому на першому було прийнято одразу (з інтервалом три роки) два 

кодекси. Перший Повітряний кодекс СРСР, затверджений 27 квітня 1932 року, 

діяв всього лише три роки і був замінений новим Кодексом від 7 серпня 1935 р. 

через те, що ані за своїм змістом, ані за юридичною технікою він не відповідав 

швидким темпам розвитку цивільної авіації, коли стала очевидною необхідність 

більш чіткого правового регулювання.  

На початку 1930-х років РНК СРСР було прийнято ряд рішень, 

спрямованих на подальше вдосконалення форм управління цивільною авіацією, 

результатом яких стало прийняття Положення про Головну інспекцію 

цивільного повітряного флоту. Згідно з названим положенням Інспекція стала 

вищим державним органом планування, регулювання та керівництва Цивільним 
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повітряним флотом СРСР, на який покладалося: 

− вироблення планів розвитку цивільного повітряного флоту, планування, 

регулювання та розподіл робіт з експлуатації повітряних суден; 

− видача дозволів на організацію, відкриття та експлуатацію повітряних 

ліній; 

− видача дозволів на виконання польотів; 

− видача дозволів на інше застосування авіації в господарстві, 

аерофотозйомку, боротьбу з шкідниками сільського та лісного господарства, 

обслуговування промислів, наукових експедицій; 

− видача дозволів на експлуатацію повітряних суден, а також аеропортів; 

− видання правил перевезень, затвердження тарифів і розкладів;  

− ведення реєстрів повітряних суден та аеродромів; 

− здійснення технічного контролю за застосуванням цивільних 

повітряних суден тощо [31, с. 17-18]. 

Доречно також додати, що в цей період, зокрема 19 жовтня 1930 р., було 

створено Всесоюзне об’єднання цивільного повітряного флоту, у складі якого 

протягом наступних шести десятиліть існувала цивільна авіація України як 

одне з територіальних управлінь Аерофлоту. Спочатку «Укрповітрошлях» після 

реорганізації іменувався Управлінням українських і кавказьких повітряних 

ліній, а з 1934 р. – Українським територіальним управлінням цивільної авіації 

[278, с. 26]. 

Наслідком подальшої централізації структури управління повітряним 

транспортом було створення 25 лютого 1932 р. Головного управління (далі – 

ГУ) цивільного повітряного флоту (далі – ЦПФ) при РНК СРСР [125] – ГУЦПФ 

«Аерофлот», на базі Всесоюзного об’єднання цивільного повітряного флоту. 28 

травня 1932 року Радою Народних Комісарів було затверджено Положення про 

Головне управління Цивільного повітряного флоту при РНК СРСР [31, с. 21]. 

На ГУЦПФ «Аерофлот», як на орган державного управління, було покладено 

управління цивільною авіацію та цивільним повітроплаванням СРСР. У його 

підпорядкуванні перебували всі повітряні лінії та весь цивільний повітряний 
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флот СРСР, за винятком повітряних ліній та повітряного флоту ГУ північного 

морського шляху [47, с. 19]. 

Головним результатом підключення національного законодавства в 1920-

1940-і рр. до вирішення питань цивільної авіації стало формування в ньому 

спеціального напряму, що регулює сукупність відносин, що виникають з 

приводу здійснення внутрішніх і міжнародних польотів і перевезень. Це 

призвело до виникнення повітряного законодавства, що почало виконувати дві 

функції. Перша пов’язана з внутрішніми потребами держави в правовому 

забезпеченні діяльності цивільної авіації в межах його території; друга сприяла 

задоволенню потреб держави в міжнародних перевезеннях. Відповідно, ця 

частина національного повітряного законодавства тісно взаємодіяла з 

принципами і нормами міжнародного повітряного права, що регулює 

міжнародні повітряні сполучення і перевезення [18]. 

Окрім прийняття у 20-40-і роки XX ст. двох повітряних кодексів цей етап 

відзначається вагомою нормотворчістю в частині регулювання основних питань 

цивільної авіації, підтвердженням чому є прийняті: Керівництво з льотної 

служби авіації спецпризначення (травень 1938 р.), Керівництво з аеродромної 

служби ЦПФ (липень 1938 р.), Правила про склад екіпажу цивільних 

повітряних суден (жовтень 1938 р.), Керівництво з льотної служби на 

повітряних лініях СРСР (жовтень 1938 р.), Тимчасовий дисциплінарний статут 

ЦПФ (лютий 1939 р.), Положення про других пілотів (травень 1939 р.), 

Положення про класифікацію спеціалістів ЦПФ (жовтень 1940 р.), наказ по 

ГУЦПФ № 315 «Про категоричну заборону перенальоту санітарної норми 

нальоту годин пілотами ЦПФ» (жовтень 1938 р.), наказ по ЦПФ № 1161 «Про 

боротьбу з порушеннями льотної дисципліни» (березень 1939 р.), наказ по 

ГУЦПФ № 43 «Про упорядкування обліку явки та виходу з роботи працівників 

ГУЦПФ» (січень 1939 р.), наказ по ГУЦПФ № 204 «Про подальше 

упорядкування трудової дисципліни та табельного обліку працівників апарату 

ГУЦПФ» (липень 1940 р.), наказ по ГУЦПФ № 285 «Про заходи щодо боротьби 

з аварійністю в ГУЦПФ» (вересень 1940 р.), циркуляр начальника ГУЦПФ № 
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097-2303 «Порядок табельного обліку льотного та технічного складу» (жовтень 

1940 р.), наказ по ГУЦПФ № 327 «Про введення обов’язкового мінімуму знань 

по загальним та спеціальним дисциплінам для льотного та технічного складу 

ЦПФ» (листопад 1940 р.) тощо [224; 47, с. 20]. 

Починаючи з кінця 1950-х років, у Радянському Союзі жодна з республік 

не мала такої розвинутої мережі залізничних, водних і автомобільних шляхів, 

як Україна. Українське керівництво цивільної авіації займало перше місце в 

Аерофлоті за кількістю і довжиною повітряних ліній, перевезенням пасажирів, 

пошти та вантажів. На початок 1960-х років у повітряному просторі країни 

функціонувало близько 300 трас, з них 85 союзних, республіканських, 

курортних, що з 1959 р. обслуговувалися літаками з турбореактивними і 

турбогвинтовими двигунами. У 1951-1952 рр. відкриваються повітряні лінії: 

Київ-Свердловськ, Київ-Миколаїв, Одеса-Мінеральні Води, Одеса-Донецьк-

Ростов та інші. Вперше відкрився регулярний нічний рух. Швидко зросли 

перевезення пасажирів: у 1951 р. вони склали 274 тис. осіб, у 1956 р. – 380 тис. 

А вже у 1964 році почав працювати найбільший в Україні аеровокзал, 

побудований у Борисполі біля Києва [278, с. 27]. 

Другий етап радянського періоду головним чином відзначається 

прийняттям 6 грудня 1961 р. Повітряного кодексу СРСР (набув чинності з 

1 січня 1962 р.) та створенням у 1964 р. на базі Головного управління 

цивільного повітряного флоту загальносоюзного Міністерства цивільної авіації 

СРСР – основного органу державного управління, який здійснював управління 

повітряним транспортом загального користування та управління за виконанням 

авіаційних робіт в окремих галузях народного господарства, а також Головної 

інспекції цивільної авіації [31, с. 28-32]. Саме з появою Повітряного кодексу 

1961 р. в теорії права розширюється розуміння джерел повітряного права, серед 

яких визначалися Конституція СРСР, Повітряний кодекс СРСР, Авіаційні 

правила, підзаконні акти (накази, інструкції органів державного управління 

цивільною авіацією), міжнародні конвенції та багатосторонні угоди з питань 

співробітництва в галузі експлуатаційної, комерційної й фінансової діяльності 
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авіатранспортних підприємств низки країн [38, с. 99]. 

У радянський період ситуація з нормативними документами, 

регулюючими порядок здійснення міжнародних та внутрішніх повітряних 

перевезень, тривалий час залишалася відносно статичною. Лише у 1980-ті роки 

намітилася тенденція до зміни правового регулювання міжнародних повітряних 

перевезень та відповідальності учасників даного процесу. Зокрема, було 

прийнято низку нових нормативно-правових документів, спрямованих на 

розвиток та удосконалення адміністративно-правового забезпечення діяльності 

цивільної авіації, серед яких: Положення про робочий час та час відпочинку 

працівників цивільної авіації (лютий 1980 р.), Галузеві правила внутрішнього 

трудового розпорядку для працівників підприємств, установ, організацій 

цивільної авіації (грудень 1984 р.), Керівництво з виконання польотів в 

цивільній авіації СРСР (квітень 1985 р.), Правила перевезення пасажирів, 

багажу і вантажів на повітряних лініях Союзу РСР (січень 1985 р.), Правила 

міжнародних повітряних перевезень пасажирів, багажу і вантажів (січень 

1986 р.) тощо.  

Значна увага в цей період приділялася розвитку законодавства у сфері 

охорони навколишнього природного середовища від впливу авіації, зокрема в 

частині встановлення обов'язку держав – членів ІКАО імплементувати 

відповідні вимоги до положень національного законодавства окремих держав. 

Радянський Союз цю процедуру розпочав у 1970 р. – з моменту вступу до 

ІКАО. Так, постановою Ради Міністрів СРСР «Про заходи щодо зниження 

шуму на промислових підприємствах, в містах та інших населених пунктах» від 

3 жовтня 1973 р. на Міністерство цивільної авіації покладено повноваження 

враховувати при розробці генеральних схем розвитку і розміщення аеродромів 

заходи захисту населення від шкідливого впливу їх шуму а також разом з 

іншими органами розробити стандарт щодо регламентування допустимих 

рівнів шуму в районах житлових забудов, розміщених поряд з аеродромами та 

аеропортами. Таким стандартом став ГОСТ 22283-76 «Шум авиационный. 

Допустимые уровни шума на территории жилищной застройки и методы его 
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измерения». Рівень авіаційного шуму за стандартом не повинен перевищувати з 

7 до 23 годин 85 дБ (децибел), в інший час – 75 дБ. Розроблено також: ГОСТ 

17229-85 «Самолеты пассажирские и транспортные. Метод определения 

уровней шума, создаваемого на местности»; ГОСТ 24646-81 «Самолеты 

транспортные сверхзвуковые. Допустимые уровни шума на местности и метод 

определения уровней шума»; ГОСТ 24647-91 «Вертолеты гражданской 

авиации. Допустимые уровни шума и методы определения уровней шума на 

местности»; ГОСТ 24659-81 «Самолеты короткого взлета и посадки. 

Допустимые уровни шума на местности и метод определения уровней шума»; 

ГОСТ 23552-79 «Самолеты гражданской авиации. Допустимые уровни 

интенсивности звукового удара на местности и методы его измерения»; ГОСТ 

23718-93 «Самолеты и вертолеты пассажирские и транспортные. Допустимые 

урони вибрации в салонах и кабинах экипажа и методы измерения вибрации». 

Питання емісії вихлопних газів регулюються ГОСТ 17.2.2.04-86 «Охрана 

природы. Атмосфера. Двигатели газотурбинные самолетов гражданской 

авиации. Нормы и методы определения выбросов загрязняющих веществ» [92]. 

Головною подією цього етапу стало прийняття 11 травня 1983 року 

Указом президії Верховної Ради СРСР четвертого Повітряного кодексу СРСР, 

важливою перевагою якого стала детальна розробленість питань, що 

стосуються адміністративно-правового регулювання повітряних перевезень. 

Зокрема, він містив 11 глав, 153 статті, в яких відображені задачі і функції 

Державної комісії з безпеки польотів цивільної авіації СРСР (Державіанагляд 

СРСР) і Державного авіаційного регістра цивільної авіації СРСР 

(Державіарегістр СРСР); встановлено порядок державної реєстрації цивільного 

повітряного судна (далі − ПС) та його допуску до польотів, регламентовано 

перелік суднових документів, що знаходяться на борту ПС; визначено права й 

обов’язки командира ПС, порядок підготовки ПС до перевезення пасажирів, 

багажу, вантажів і пошти; викладено вимоги до організації повітряного руху, 

обладнання повітряних трас СРСР і місцевих повітряних ліній, правила 

міжнародних польотів цивільних ПС СРСР та іноземних ПС, правила 



37 

використання цивільної авіації в народному господарстві країни; передбачено 

адміністративну відповідальність посадових осіб за порушення правил безпеки 

польотів, користування засобами повітряного транспорту; дано опис прапора та 

емблеми Аерофлоту та ін. Крім названого Кодексу регулювання діяльності 

цивільної авіації здійснювалось також на основі Положення про використання 

повітряного простору СРСР, Основних правил польотів у повітряному просторі 

СРСР, Настанови з виконання польотів в цивільній авіації СРСР, Статуту про 

дисципліну працівників цивільної авіації, Настанови з технічної експлуатації і 

ремонту авіаційної техніки в цивільній авіації СРСР [26, с. 12]. 

Отже, розвиток адміністративно-правового забезпечення функціонування 

авіаційного транспорту у період панування радянської влади фактично заклав 

підвалини створення авіаційного законодавства в незалежній Україні. 

Проблема зміни існуючого і створення нового законодавства, що регулює 

процес повітряних перевезень, у тому числі міжнародних, гостро постала 

відразу після проголошення державного суверенітету України. У зв'язку з 

проголошенням свободи підприємницької діяльності в перший час з’явилася 

досить велика кількість експлуатантів повітряних суден, більшість з яких 

займалися здійсненням повітряних перевезень. Фактично була ліквідована 

державна монополія на даний вид діяльності, який в СРСР здійснювався лише 

однією авіакомпанією – «Аерофлот». Все це і спричинило необхідність 

створення нормативної бази, яка регулювала б відносини авіаперевізників та 

інших учасників транспортного процесу. У зв'язку з низькою, в загальній масі, 

якістю наданих авіакомпаніями послуг особливої актуальності набув інститут 

відповідальності авіаперевізника. 

Після розпаду Радянського Союзу стан авіації став загрозливо 

занепадаючим, що було повʼязано з дуже низькою платоспроможністю 

вітчизняної клієнтури, відсутністю налагоджених взаємозвʼязків між 

перевізниками та авіаційною промисловістю, а також зі збільшенням небезпеки 

польотів.  

Останній період становлення та розвитку законодавства у сфері цивільної 
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авіації можна визначити як «сучасний період» (від початку існування 

незалежної України (1991 р.) і дотепер). Разом з тим його також доцільно 

поділяти на два етапи, межею поділу яких є довгоочікувані Авіаційні правила, 

затверджені спільним наказом Державної авіаційної служби України та 

Міністерства оборони України від 6 лютого 2017 року № 66/73. 

У період незалежності України було зроблено багато вагомих кроків на 

шляху створення ефективного адміністративно-правового забезпечення 

функціонування авіаційного транспорту, зокрема прийнято два Повітряні 

кодекси України (1993 р. та 2011 р.), Транспортну стратегію України на період 

до 2020 року, Концепцію Державної цільової програми розвитку аеропортів на 

період до 2020 року, Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з 

перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів 

повітряним транспортом, Україна стала членом ІКАО, приєднавшись до 

Конвенції про міжнародну цивільну авіацію (м. Чикаго, 07.12.1944 – Чиказька 

конвенція) [84], а також членом Європейської конференції цивільної авіації 

(ЄКЦА) та Європейської організації з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) [56, 

с. 20]. Перелічувати законодавчі напрацювання можна довго, проте, з огляду на 

нещодавно прийняті Авіаційні правила, подальший розвиток адміністративно-

правового забезпечення цивільної авіації вбачається у приведенні національних 

вимог у галузі аеронавігації у відповідність до Стандартів і Рекомендованої 

практики ICAO, імплементації європейських норм в українське законодавство 

тощо.  

Таким чином, бажання людини підкорити повітряний простір поступово 

супроводжувалося як пошуком технічних можливостей розв’язання цієї 

проблеми, так і згодом виробленням правових механізмів регулювання 

повітряного руху. Маючи тривалу історію, авіаційна сфера України розвивалася 

поступово й залежала від багатьох політичних та економічних чинників, які в 

сукупності дали можливість виділити декілька умовних періодів з відмінними, 

притаманними їм рисами, а саме:  

1) період зародження повітряного руху та правових основ його 
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регулювання (1784 р. – початок XX ст.);  

2) період Першої світової війни, яка стала поштовхом до розвитку 

авіапромисловості, широкого застосування повітряного пересування і його 

юридичного нормування, що стало життєвою необхідністю;  

3) період розвитку авіаційного законодавства в умовах функціонування 

Української Народної Республіки (1917-1921 pp.), повʼязаний із Паризькою 

мирною конференцією, де було підписано Конвенцію про повітряну навігацію 

та вперше закріплено принцип повного й виключного суверенітету держав над 

своєю територією, в тому числі й України;  

4) радянський період (від 1922 р. до здобуття незалежності Україною у 

1991 році), який поділено на три етапи: а) 1920-1940-і роки − цей етап 

відзначається прийняттям одразу двох повітряних кодексів (1932 та 1935 рр.), а 

також вагомою нормотворчістю в частині регулювання основних питань 

цивільної авіації; б) 1950-1970-і роки − прийняття 6 грудня 1961 р. Повітряного 

кодексу СРСР  та створення у 1964 р. загальносоюзного Міністерства цивільної 

авіації СРСР, а також Головної інспекції цивільної авіації; в) 1980-ті роки – 

принципові зміни у правовому регулюванні міжнародних повітряних 

перевезень та відповідальності учасників даного процесу, прийняття низки 

нових нормативно-правових актів, спрямованих на розвиток та удосконалення 

адміністративно-правового забезпечення діяльності цивільної авіації, в тому 

числі четвертого Повітряного кодексу СРСР 1983 року; 

5) сучасний період (від початку існування незалежної України (1991 р.) 

дотепер), який можна поділити на два етапи, межею поділу яких є нова 

редакція Повітряного кодексу України 2011 року. 
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1.3. Поняття та сутність адміністративно-правового забезпечення 

функціонування авіаційного транспорту 

 

Розглядаючи роль держави у регулюванні економічних процесів, 

необхідно виділити ті особливості регуляторних впливів, які мають свою 

специфіку в їх застосуванні до транспорту взагалі та авіаційному транспорту 

зокрема. У звʼязку з цим необхідно враховувати ту обставину, що транспортна 

система є своєрідною інфраструктурою всієї економіки і тому займає особливе 

становище серед інших галузей виробництва. Крім того, оскільки міграційні 

процеси і туризм являють собою суттєві атрибути сучасної цивілізації, вона 

утворює важливу складову частину сфери послуг, що обслуговує все населення 

країни.  

Особливе місце авіаційного транспорту полягає і в тому, що держава бере 

на себе відповідальність за високу якість реалізації авіатранспортних послуг і за 

те, аби ці послуги повною мірою задовольняли вимогам та інтересам 

суспільства. Особлива роль авіаційного транспорту полягає і в тому, що, на 

відміну від інших галузей економіки, в межах транспортної системи в деяких 

випадках визнається доцільним існування підприємств державної форми 

власності і в разі необхідності допускається фінансування транспортних 

підприємств, в тому числі і приватних, із різних видів бюджетів. 

У свою чергу, відповідальність держави за високу якість авіаційних 

транспортних послуг для населення реалізується законодавчими актами, які 

надають публічній адміністрації повноваження щодо встановлення норм, яким 

повинні відповідати повітряні засоби, авіаційні транспортні підприємства і 

фізичні особи – експлуатанти транспортних засобів в інтересах забезпечення 

належної якості їх функціонування. При цьому особлива увага приділяється 

проблемі забезпечення безпеки транспортних операцій. Більше того, публічній 

адміністрації надаються права контролю якості транспортних операцій і 

прийняття відповідних санкцій до тих учасників авіаційно-транспортної 
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діяльності, які не виконують встановлених вимог. 

Попри те, що авіатранспортні послуги спрямовані на задоволення потреб 

та інтересів споживачів, вони мають публічну природу, мета якої полягає в 

організації швидких, комфортних та безпечних перевезень. Безпосередній 

вплив на якість авіатранспортних послуг справляє публічне управління 

(регулювання), яке зорієнтоване на реалізацію публічних (загальних) інтересів і 

включає такі складові, як державне управління (суб'єктом є органи державної 

влади) і громадське управління (суб'єктом є громадські інституції).  

Термін «публічний» походить від латинського слова «publicus» – 

суспільний, народний, громадський [72, с. 292]. Новий тлумачний словник 

української мови подає кілька значень слова «публічний»: 1) який відбувається 

у присутності публіки, людей; прилюдний, привселюдний, гласний, відкритий; 

2) призначений для широкого відвідування, користування; громадський, 

загальний, загальнодоступний; 3) стосується публіки [121, c. 843]. 

У Конституції України (ст. 5) чітко зазначено, що «народ здійснює владу 

безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування» [86]. Отже, народ є джерелом влади. Іншими словами, народ 

обирає владу, делегуючи їй певні свої функції. Влада виконує такі специфічні 

функції, як: управління, оборонна, соціальна та економічна. Ці функції влада, в 

особі органів державної влади, реалізовує у вигляді політики. Також разом з 

делегуванням певних функцій народ наділяє владу фінансовими ресурсами у 

вигляді частини національного доходу. Відповідно, всі ці специфічні державні 

функції мають особливість публічності. Тобто вони надаються для народу 

(суспільства). Коли ми говоримо про публічне управління, то, відповідно, 

маємо на увазі управління, участь у якому бере народ. З огляду на публічність 

державного управління та вплив суспільства на його дії можна сказати, що 

публічне управління − це взаємодія органів державної влади з суспільством у 

вигляді реалізації специфічних державних функцій з метою забезпечення 

соціально-політичного ефекту [230, с. 388]. 

Адміністративно-правове забезпечення (управління) становить практичний, 
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організуючий і регулюючий вплив держави на суспільну життєдіяльність людей з 

метою її впорядкування, збереження чи перетворення, спираючись на владну силу, 

яку обмежує лише дієвий суспільний контроль як основний чинник панування в 

суспільстві верховенства права [104, с. 58]. 

Не викликає сумнівів в тому, що адміністративно-правове забезпечення 

слід розглядати як динамічну діяльність, що пояснюється, насамперед, тим, що 

слово «забезпечення» означає дію зі значенням «забезпечити», тобто створити 

надійні умови для здійснення чого-небудь, захистити кого-небудь, що-небудь 

від небезпеки [22, c. 375]. 

Здається, що захист від небезпеки не є визначальною метою публічно-

правового забезпечення певних явищ і процесів, оскільки має місце 

комплексність цього процесу, його спрямованість на створення усіх належних 

умов для роботи об’єкта, на якого здійснюється цілеспрямований вплив. Більше 

того, адміністративно-правове забезпечення є діяльністю, яка врегульована 

нормами права, і діяльністю не будь-яких суб’єктів, а спеціально 

уповноважених державою. 

Викладене дозволяє окреслити характерні риси адміністративно-

правового забезпечення будь-якого явища чи процесу: 

– по-перше, це один з видів соціального управління (регулювання), тобто 

регулювання, що існує в суспільстві і пов'язане з упорядкуванням суспільних 

відносин; 

– по-друге, в своїй основі воно має державне регулювання, оскільки 

позитивне право встановлюється або санкціонується державою і, отже, є 

державним регулятором суспільних відносин; 

– по-третє, має за мету робити спрямовуючий та координуючий вплив на 

суспільні відносини; 

– по-четверте, такий вплив здійснюється на суспільні відносини за 

допомогою норм позитивного права та інших правових засобів, які в сукупності 

складають механізм правового регулювання; 

– по-п’яте, метою такого впливу на суспільні відносини є їх 
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впорядкування, внаслідок чого публічне управління (регулювання) є не чим 

іншим, як цілеспрямованим впливом на суспільні відносини, в результаті якого 

вони зводяться в систему і в суспільстві створюється певний порядок. 

Отже, адміністративно-правове забезпечення функціонування авіаційного 

транспорту доречно розглядати як врегульовану нормами права виконавчо-

розпорядчу діяльність спеціально уповноважених на те суб’єктів, спрямовану 

на гарантування безпеки авіації, забезпечення інтересів держави, національної 

безпеки та потреб суспільства і економіки у повітряних перевезеннях та 

авіаційних роботах.  

Адміністративно-правове забезпечення функціонування авіаційного 

транспорту здійснюється шляхом розробки та реалізації комплексу заходів з 

формування державної політики та стратегії розвитку, визначення завдань, 

функцій, умов діяльності в галузі авіації та використання повітряного простору 

України, застосування заходів безпеки авіації, прийняття загальнообов'язкових 

авіаційних правил України, здійснення державного контролю за їх виконанням 

та встановлення відповідальності за їх порушення. 

Адміністративно-правове забезпечення функціонування авіаційного 

транспорту є складною багаторівневою системою, до складу якої входять: 

суб’єкти авіаційно-транспортної системи, що реалізують адміністративно-

правові засоби, спрямовані на забезпечення потреб суспільства і економіки у 

повітряних перевезеннях; норми адміністративного права, що регламентують 

порядок реалізації адміністративно-правових засобів забезпечення роботи 

авіаційного транспорту; форми і методи, що застосовуються під час 

використання повітряного простору України; відносини, що виникають на 

основі адміністративно-правових норм, між суб'єктами адміністративно-

правового забезпечення авіаційно-транспортної системи. Слід наголосити, що 

адміністративно-правовому забезпеченню функціонування авіаційного 

транспорту притаманні такі риси, як оперативність і процесуальна спрощеність, 

а його завданням є не тільки притягнення до адміністративної відповідальності 

осіб, що вчинили авіаційні правопорушення, а й реалізація інших 
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адміністративно-правових засобів, що сприяють забезпеченню потреб 

суспільства та економіки у повітряних перевезеннях. Сукупний вплив 

адміністративно-правових засобів визначає сутність адміністративного 

правопорядку у сфері забезпечення ефективної роботи авіаційного транспорту.  

Адміністративно-правове забезпечення функціонування авіаційного 

транспорту є особливим видом правової діяльності щодо створення і 

підтримання в необхідних межах правового регулювання суспільних відносин в 

сфері використання повітряного простору. Головною метою адміністративно-

правового забезпечення функціонування авіаційного транспорту є створення 

публічно-правової основи, в якій закріплені публічно-правові засоби, 

застосування і використання яких дозволяє ефективно забезпечити нормальну 

роботу авіаційного транспорту задля досягнення швидких, комфортних та 

безпечних перевезень. 

Саме мета виступає ціннісним орієнтиром, певною бажаною моделлю 

поведінки підпорядкованих суб’єктів, рушійною силою, яка спонукає до 

діяльності. Іншими словами, «мета – це те, до чого хтось прагне, хоче досягти» 

[23, с. 520]. З філософської точки зору категорія «мета» визначається як 

усвідомлене передбачення бажаного результату діяльності, що зумовлює пошук 

засобів і шляхів його досягнення [263, с. 371], або як власне кінцевий результат, 

на досягнення якого спрямоване функціонування системи [233, с. 569].  

Мета, будучи ідеальною моделлю результату, є продуктом волі суб'єкта 

(індивіда) і формується на стадії прийняття рішення; при цьому визначаються 

засоби, необхідні і достатні для досягнення мети. Засоби − це прийоми, способи 

дії для досягнення чого-небудь, інструменти для здійснення будь-якої 

діяльності. 

З іншого боку, завдання − приватна проблема, що вимагає розв’язання на 

шляху досягнення поставленого загального результату, який ймовірно виникне 

в майбутньому, тобто мети із встановленими обмеженнями. Її формулюють як 

питання: «Що треба зробити для досягнення поставленої мети?». Відповідно, 

цілі і завдання адміністративно-правового забезпечення − не тотожні поняття. 
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Виходячи із семантичного значення і визначень даних понять, існуючих в 

філософії і психології, завдання, на відміну від мети як бажаного результату, є 

вимогою, проблемою, що вимагає розв’язання. Завдання завжди є конкретним, і 

у числі інших елементів воно містить невідоме. 

Мета публічного адміністрування, на думку С.Г. Стеценко, полягає у 

впорядковуючому впливі на учасників спільної діяльності, який надає 

організованості процесам взаємодії [250, с. 49]. 

Так, М.І. Матузов та А.В. Малько справедливо зазначають, що мета як 

офіційний орієнтир, закріплений на нормативному рівні, відіграє важливу роль 

у правовому забезпеченні, оскільки відображає суспільні потреби і орієнтує на 

цінності, що лежать в основі правової політики держави [105, с. 217-225]. На 

жаль, в даний час в чинному авіаційному законодавстві відсутній комплексний 

правовий акт, що містить «древо цілей» поетапного і взаємоповʼязаного 

розвитку цього найважливішого для країни виду перевезень. Прийняті в останні 

роки численні цільові програми мають різноплановий характер, різні терміни 

дії та присвячені вузькоспеціалізованим напрямкам транспортної діяльності. З 

одного боку, таку тенденцію можна вважати повністю позитивною, оскільки 

базований на численних нормативних актах програмний механізм розвитку 

вітчизняної цивільної авіації, ґрунтується на множинності цілей. Вона, у свою 

чергу, не дозволяє однозначно визначити, які цілі державного впливу будуть 

пріоритетними і першочерговими, а які ні.  

Основна мета адміністративно-правового забезпечення цивільної авіації 

випливає з Конституції України, яка закріплює право кожного громадянина на 

вільне пересування, і визначається у чинних нормативних актах [86]. Зокрема, у 

ч. 2 ст. 4 Повітряного кодексу України позначено, що державне регулювання 

діяльності в галузі авіації та використання повітряного простору України 

полягає у формуванні державної політики та стратегії розвитку, визначенні 

завдань, функцій, умов діяльності в галузі авіації та використання повітряного 

простору України, застосуванні заходів безпеки авіації, прийнятті 

загальнообов'язкових авіаційних правил України, у здійсненні державного 
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контролю за їх виконанням та встановленні відповідальності за їх порушення 

[134]. 

Не можна не згадати також Стратегічний план розвитку авіаційного 

транспорту на період до 2020 року, де стратегічними цілями його розвитку 

вказано: розвиток інфраструктури авіаційного транспорту; забезпечення 

населення доступними, якісними та безпечними послугами з повітряних 

перевезень; посилення міжнародної діяльності України у галузі цивільної 

авіації; реформування системи управління галузі цивільної авіації [192]. 

Конкретизація окресленої мети відбувається у завданнях публічного 

адміністрування вітчизняної авіаційної галузі в цілому і для кожного окремого 

органу (посадової особи) публічної влади. У свою чергу, слово «завдання» 

тлумачиться як: 1) наперед визначений, запланований обсяг роботи, справа 

та ін.; настанова, розпорядження, доручення; 2) мета, до якої прагнуть; те, що 

хочуть здійснити [21, с. 284]. Тобто можна стверджувати, що завдання та мета 

мають між собою органічний зв’язок. Мета певної діяльності, процесу, явища 

завжди конкретизується у їх завданнях. Останні, на думку вчених, є сукупністю 

проблем, що потребують вирішення для досягнення цілей у даних конкретних 

обставинах за наявності ресурсів [96, с. 145]. 

Саме мета й завдання разом із об’єктивною визначеністю функціонально-

структурної побудови управлінських органів, сучасними формами й методами 

діяльності, демократизмом, технічною оснащеністю і такими особистісними 

характеристиками службовців апарату управління, як почуття обов’язку, 

компетентність, діловитість, творчість, дотримання законності, 

дисциплінованість, принциповість тощо, забезпечує якість адміністративно-

правового забезпечення відповідними процесами [268, с. 54] 

Аналіз спеціальної літератури та сучасної практики реалізації 

законодавчих норм дозволяє віднести до загальних завдань адміністративно-

правового забезпечення цивільної авіації: підвищення ефективності публічного 

адміністрування повітряним простором і цивільною авіацією; забезпечення 

безпеки польотів; боротьбу з тероризмом і екстремізмом в даній сфері; 
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мінімізацію ризиків аварій, інцидентів і катастроф; підвищення надійності 

експлуатації аеропортів та аеродромів, розвиток їх інфраструктури; підвищення 

якості перевезень; створення багатофункціональної державно-громадської 

системи контролю діяльності авіакомпаній і підприємств, задіяних в 

обслуговуванні пасажирів і повітряних суден; розвиток програмно-цільового 

механізму управління і фінансування транспортної інфраструктури на 

повітряних шляхах сполучення та змішаних перевезеннях за участю 

аналізованого транспорту; вдосконалення підготовки управлінських кадрів, 

здійснення активної інтеграції інноваційних технологій в цивільну авіацію; 

розвиток соціально-економічного партнерства тощо. Зазначені завдання у 

системі адміністративно-правового забезпечення цивільної авіації досягаються 

на основі реалізації плану, який встановлює послідовність загальних і 

приватних завдань і пов'язує їх між собою. 

Спеціальні завдання адміністративно-правового забезпечення цивільної 

авіації полягають у: підвищенні доступності послуг повітряного транспорту для 

населення; підвищенні комплексної безпеки і стійкості транспортної системи в 

сфері цивільної авіації; забезпеченні перевезення пасажирів на соціально 

значущих маршрутах; розвитку регіональних авіаперевезень; оновленні парку 

повітряних суден; підвищенні рівня пошуково і аварійно-рятувального 

забезпечення польотів повітряних суден і космічних апаратів до рівня, що 

відповідає міжнародним і національним вимогам; створенні умов для 

збереження рівності прав усіх користувачів на використання повітряного 

простору і наданні послуг з аеропортового і наземного забезпечення польотів 

згідно зобов'язань, прийнятих Україною. 

Адміністративно-правове забезпечення базується на основних 

положеннях – принципах, під якими розуміються теоретичні засади, ідеї, 

орієнтири, що відображають об’єктивні закономірності розвитку суспільства і 

держави, найбільш істотні сторони організації та управління, спрямовані на 

досягнення оптимальних, стабільних результатів будь-якої діяльності, в тому 

числі й у сфері функціонування авіаційного транспорту [253, c. 154-155; 
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260, с. 365].  

Дефініція «принципи» в перекладі з латинської означає «основу, початок» 

і тлумачиться як: «1) основні, вихідні положення теорії, основні правила 

діяльності»; «2) встановлені загальноприйняті, поширені правила 

господарських дій і властивостей економічних процесів» [277, с. 91-93]. 

Принцип (від латинського principum – початок, основа) – це твердження, 

яке сприймається як головне, важливе, суттєве, неодмінне або, принаймні, 

бажане. У повсякденному житті принципами називають внутрішні переконання 

людини, ті практичні, моральні та теоретичні засади, якими вона керується в 

житті, в різних сферах діяльності. У науці принципами називають загальні 

положення, яким повинні задовольняти наукові припущення, гіпотези або 

теорії, наприклад, принцип причинності, принцип еквівалентності, принцип 

відповідності, принцип невизначеності тощо [28]. 

У довідковій та юридичній літературі існує декілька тлумачень поняття 

принципів. Однак термінологічні відмінності у визначенні принципів (основне 

вихідне положення, особливість, керівна ідея, правило поведінки, наукове 

начало, основа системи) не містять у собі суперечностей і, по суті, 

відображають єдину за своєю природою категорію принципів [43, с. 65-66].  

У теорії соціального управління принципи є провідними поняттями, що 

містять у собі узагальнення явищ як результат дії об’єктивних законів, 

властивих даному соціальному утворенню [39, с. 51]. Принципи соціального 

управління – це основні положення, які відображають пізнані та засвоєні 

людиною об’єктивні закони та закономірності, якими органи управління 

керуються у процесі створення і функціонування соціальних систем 

управління. Принципи є суб’єктивними за природою, оскільки формулюються 

суб’єктами (людьми) на основі пізнання закономірностей та досвіду практичної 

діяльності [48; 66, с. 20-21]. 

Вчені по різному підходять до визначення кола принципів публічного 

адміністрування. Одні наполягають на виділенні загальних принципів 

діяльності суб’єктів публічного адміністрування, серед яких принципи: 
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верховенства права та правового закону; зв’язаності суб’єктів публічного 

управління правом та підконтрольність їх суду; гласності; відповідальності та 

самостійності; забезпечення охорони прав і свобод людини та громадянина 

[34, с. 15]. Інші, навпаки, звертають увагу на спеціальні принципи, які, на їх 

думку, найбільш повно відображають специфіку публічного адміністрування в 

певній сфері, а саме виділяють серед них принципи: науковості; системності та 

комплексності; дієвості; прозорості; демократичності (широкий доступ 

населення до вирішення суспільних проблем); підконтрольності членам 

громади; самодостатності (для вирішення проблем); адаптивності та 

креативності [33, с. 16-18]. 

До принципів належної роботи публічної адміністрації А.А. Пухтецька 

відносить: законність, відсутність дискримінації, пропорційність, заборону 

зловживання владою, безсторонність та об’єктивність, повагу законних 

очікувань, консультування та надання інформації, повагу до справедливості, 

використання простої, зрозумілої, прийнятної для сприйняття мови, 

повідомлення про отримання та зазначення уповноваженого службовця, 

обов’язок передачі компетентній службі уповноваженої установи, право бути 

вислуханим і робити заяви, розумний строк для прийняття адміністративних 

рішень, обов’язок зазначати підстави адміністративних рішень, зазначення 

способів захисту, повідомлення про прийняте рішення, захист інформації 

(відомостей) – дотримання приватності, запити про отримання інформації – 

дотримання конфіденційності, запит про публічний доступ до документів, 

зберігання необхідних відомостей (записів), юридична визначеність і захист 

порушених прав, право подачі апеляції на адміністративне рішення, 

доступність адміністративних органів і публічних послуг, електронне 

урядування, гнучкість у практичній роботі адміністративних органів, 

ефективність (постійність надання адміністративних послуг, виконання 

адміністративної роботи ефективним способом), прозорість адміністративних 

дій, доступ до інформації (право особистого доступу до файлів (відомостей), 

право загального доступу до документів, на письмові матеріали), зрозумілість 
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(простота) (зрозуміла (проста) організація адміністрації, зрозуміла (проста) 

координація процедур, спрощення адміністративних процедур і документів, 

принцип зменшення кількості документів, що вимагаються), принцип діяти 

належним чином, піклування, удосконалення внутрішніх правил адміністрації, 

підтримка, захист і збереження публічної власності, підготовка (навчання) 

державних службовців, виконання бюджетних вимог, раціоналізація організації 

адміністрації [218, с. 117]. 

Принципи адміністративно-правового забезпечення повітряних 

перевезень чинне авіаційне законодавство прямо не визначає. Лише в деяких 

нормативно-правових актах згадуються базові засади функціонування окремих 

елементів авіаційно-транспортної системи. Наприклад, у ст. 99 Повітряного 

кодексу України вказано, що тарифне регулювання на ринку повітряних 

перевезень будується на таких засадах: 1) базування розрахунків тарифів на 

собівартості цих послуг з урахуванням отримання прибутку; 2) залежність 

рівня тарифів від рівня послуг, які отримує пасажир при повітряному 

перевезенні; 3) недопущення встановлення демпінгових або дискримінаційних 

цін з боку окремих авіаперевізників. 

Таким чином, адміністративно-правове забезпечення функціонування 

авіаційного транспорту має бути побудоване на принципах: 

1) законності, який полягає в тому, що всі державні органи та учасники 

ринку авіаційних перевезень повинні діяти на основі вимог Конституції та 

законів України, інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до 

законодавства; 

2) відповідності пріоритетам та вимогам запровадження Угоди між 

Україною та Європейським Союзом і його державами-членами про спільний 

авіаційний простір;  

3) партнерства та співробітництва органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування, представників бізнесових, освітніх та наукових кіл, 

громадських об’єднань; 

4) прозорості та неупередженості в діях органів державної влади та 



51 

місцевого самоврядування; 

5) екологічної безпеки та забезпечення збереження енергетичних ресурсів; 

6) дерегуляції діяльності суб’єктів авіаційного транспорту;  

7) лібералізації ринків авіаційних перевезень;  

8) добросовісної конкуренції на ринках авіаційних перевезень, надання 

аеропортових послуг та на суміжних ринках, недопущення дискримінації 

окремих учасників цих ринків; 

9) соціальної спрямованості розвитку авіаційного транспорту; 

10) державної підтримки вітчизняних підприємств авіаційного 

транспорту всіх форм власності; 

11) стимулювання використання підприємствами авіаційного транспорту 

вітчизняної техніки, обладнання та інших товарів і послуг в процесі розвитку 

авіаційних перевезень та аеропортів, неавіаційної діяльності та діяльності на 

суміжних ринках; 

12) реалізації цільових завдань локального плану Єдиного європейського 

неба для України (Local Single Sky Implementation – LSSIP) в рамках реалізації 

європейської програми про впровадження Європейського плану організації 

повітряного руху (European ATM Master Plan Level 3 Implementation). 

Окреслені принципи адміністративно-правового забезпечення, як вихідні 

базові засади належного функціонування авіаційного транспорту, мають знайти 

своє чільне місце у чинному авіаційному законодавстві, у зв’язку із чим 

вважаємо за доцільне доповнити Повітряний кодекс України статтею 5-1 

«Принципи державного регулювання діяльності в галузі цивільної авіації». 

Визначаючи як сутнісну характеристику адміністративно-правового 

регулювання його гнучкість і прагнення до розширення, необхідно розв’язати і 

питання про потенційні межі подібного впливу. Дійсно, публічно-правовий 

вплив потенційно може бути застосований до будь-якої сфери суспільних 

відносин, проте в цілому необґрунтоване, неконтрольоване розширення 

системи правового впливу слід визнати все ж явищем негативним, хоча і 

властивим цілої низки правових систем. Можна сказати, що дотримання 
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базових меж адміністративно-правового забезпечення − важлива складова його 

ефективності. 

З одного боку, зовнішня межа адміністративно-правового забезпечення 

задається самим публічним правом в його органічному розумінні як системи 

правового впливу, що виникає у зв'язку із з самим фактом існування публічних 

суб'єктів. 

Найважливішою умовою для реалізації подібної системи взаємодії 

публічної влади і населення є реалізація у владному відношенні його 

об'єктивного змісту − загальнозначущих, системо утворюючих та публічних 

інтересів. 

Основними об'єктами публічно-правового управління в цивільній авіації 

можуть слугувати будівництво або модернізація аеропортових комплексів, 

утримання та експлуатація злітно-посадкової смуги, а також розвиток 

інфраструктурних комплексів в аеропортах. 

Зарубіжний досвід дає можливість окреслити кілька варіантів публічно-

правового управління інфраструктурою повітряного транспорту, серед яких: 

а) збереження за державою функцій володіння та фінансування, а також 

можливості делегування приватному сектору функцій управління аеропортами 

та їх експлуатації. Найбільш поширеними варіантами участі приватного сектора 

в розвитку аеропортової інфраструктури можна назвати договори оренди, 

управління, численні концесії, в тому числі на послуги тощо; 

б) збереження за державою тільки функції володіння аеропортовим 

комплексом і передача функцій інвестування, а також управління і експлуатації 

приватному бізнесу; 

в) передача приватному сектору всіх основних функцій (володіння, 

експлуатація та фінансування). Зазвичай визначені варіанти участі приватного 

сектора відповідно до цієї моделі представлені договорами концесії на умовах 

(будівництво − володіння − експлуатація), механізмами стратегічного викупу та 

часткового продажу акцій компаній, що перебувають у державній власності [77, 

с. 60]. 
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Незалежно від варіантів застосування механізмів публічно-правового 

управління інфраструктурою повітряного транспорту, будь-то концесії або 

часткова приватизація, більшість представлених схем можна використовувати 

як для всього комплексу інфраструктури аеропорту, так і для окремих його 

складових: терміналу, злітно-посадкової смуги або інфраструктури щодо 

забезпечення під'їзду до аеропорту, торгової і готельної мережі і т. д. 

Вивчення міжнародного досвіду показало, що сектор регіональних 

повітряних перевезень потенційно здатний до повного самофінансування, а 

зусилля уряду поряд з його стандартними завданнями у сфері політики 

підтримки конкуренції (і економічного регулювання) можуть бути 

сконцентровані головним чином на забезпеченні безпеки перевезень. 

Отже, адміністративно-правове забезпечення функціонування авіаційного 

транспорту відрізняється певною специфікою інших сфер публічного 

адміністрування, адже має деякі особливості, зокрема:  

– по-перше, авіаційна галузь як соціально-економічна система має численні 

зв’язки з іншими транспортними галузями та виробничими і невиробничими 

сферами господарства (охороною здоров’я, охороною навколишнього 

середовища, економікою тощо);  

– по-друге, динамічність авіаційно-транспортної системи (з’являються нові 

види літаків, авіаційної техніки, вдосконалюється авіаційна інфраструктура, 

зростає кількість авіаперевізників тощо) передбачає постійний розвиток та 

оновлення авіаційного законодавства, вдосконалення авіаційних послуг та 

відповідно публічно-правового їх забезпечення; 

– по-третє, розвиток національного авіаційного законодавства залежить від 

міжнародних правил і стандартів повітряних перевезень; 

– по-четверте, комплексність авіаційно-транспортної системи передбачає 

адміністративно-правове забезпечення усіх її складових (роботи авіаційного 

персоналу; регулювання льотної придатності повітряних суден, функціонування 

аеропортів та аеродромів, організації польотів цивільних повітряних суден, 

організації використання повітряного простору, організації робіт служб 
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забезпечення польотів тощо); 

–  по-п’яте, наявний адміністративно-правовий інструментарій спрямовано 

не лише на досягнення якості, швидкості та комфорту повітряних перевезень, але 

й їх забезпечення їх максимальної безпечності.  

Таким чином, підсумовуючи викладене, адміністративно-правове 

забезпечення функціонування авіаційного транспорту можна визначити як 

засновану на нормах адміністративного права виконавчо-розпорядчу діяльність 

уповноважених на те суб’єктів, що здійснюється в рамках єдиної державної 

політики розвитку авіації та використання повітряного простору України 

шляхом застосування відповідного арсеналу адміністративно-правових засобів, за 

допомогою яких досягається вплив на суспільні відносини з метою підтримання 

належного стану роботи авіаційно-транспортної системи та забезпечення 

швидких, комфортних і безпечних перевезень. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

Узагальнюючи теоретичні основи адміністративно-правового забезпечення 

функціонування авіаційного транспорту, можна дійти таких висновків: 

1. З’ясовано місце та роль авіаційного транспорту в єдиній транспортній 

системі України, розвиток якого на сучасному етапі характеризується значною 

інтенсивністю зростання повітряних перевезень, впровадженням на повітряних 

лініях нових типів літаків великої пасажировмісткості, розширенням мережі 

повітряних сполучень і введенням в експлуатацію аеропортів з високою 

пропускною спроможністю. 

2. Доведено важливість адміністративно-правового забезпечення 

функціонування авіаційного транспорту, що зумовлено необхідністю: 

1) регулювання ринку авіаційних перевезень; 2) формування в межах галузі 

адміністративного права підгалузі адміністративно-транспортного права, а в її 

складі – відповідного авіаційного напряму; 3) дотримання усіма суб'єктами 
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авіаційної діяльності повітряного законодавства; 4) використання в повітряному 

просторі України ешелонів ІСАО та створення єдиної мережі аеронавігаційного 

звʼязку; забезпечення прийнятних умов для можливостей реалізації авіаційних 

принципів і правил більшістю країн; забезпечення достатнього рівня 

одноманітного регулювання взаємовідносин, що виникають між державами під 

час повітряних перевезень; 5) сертифікації суб'єктів та об'єктів авіаційної 

діяльності; 6) ліцензування господарської діяльності з надання послуг з 

перевезення пасажирів та/або вантажів повітряним транспортом та надання прав 

на експлуатацію повітряних ліній і призначень авіаперевізникам; 7) забезпечення 

безпеки польотів та авіаційної безпеки шляхом розвитку механізмів нагляду та 

контролю; 8) розподілення та закріплення відповідальності між учасниками 

авіаційної діяльності як на міждержавному (міжнародному), так і на державному 

та регіональному рівнях; 9) застосування заходів юридичної відповідальності за 

порушення правил функціонування авіаційного транспорту; 10) запровадження в 

Україні міжнародної практики публічного обговорення та проведення відкритих 

консультацій із зацікавленими сторонами в процесі вироблення рішень щодо 

внесення змін у систему регулювання чи напрямів розвитку цивільної авіації; 

11) створення ефективної системи зворотного зв’язку між органами державної 

влади та учасниками авіаційного ринку. 

3. Маючи тривалу історію, авіаційна сфера України розвивалася поступово 

й залежала від багатьох факторів, які дали можливість виділити декілька умовних 

періодів з відмінними, притаманними їм рисами, а саме: 1) період зародження 

повітряного руху та правових основ його регулювання (1784 р. – початок XX ст.); 

2) період Першої світової війни, яка стала поштовхом до розвитку 

авіапромисловості, виникнення широкого застосування повітряного пересування, 

в результаті чого юридичне нормування його стало життєвою необхідністю; 

3) період розвитку авіаційного законодавства в умовах функціонування 

Української Народної Республіки (1917-1921 pp.); 4) період «радянської влади» 

(від 1922 р. до здобуття незалежності Україною у 1991 році), який поділено на три 

етапи: а) 1920-1940-і роки − відзначається прийняттям одразу двох повітряних 
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кодексів (1932 та 1935 років); б) 1950-1970-і роки − відзначається прийняттям 

6 грудня 1961 р. Повітряного кодексу СССР  та створенням у 1964 р. 

загальносоюзного Міністерства цивільної авіації СРСР, а також Головної інспекції 

цивільної авіації; в) 1980-ті роки – відзначається прийняттям четвертого 

Повітряного кодексу СРСР 1983 року; 6) сучасний період (від початку існування 

незалежної України (1991 р.) дотепер), який поділено на два етапи, межею поділу 

яких є нова редакція Повітряного кодексу України 2011 року. 

4. Адміністративно-правове забезпечення функціонування авіаційного 

транспорту визначено як засновану на нормах адміністративного права 

виконавчо-розпорядчу діяльність уповноважених на те суб’єктів, що здійснюється 

в рамках єдиної державної політики розвитку авіації та використання повітряного 

простору України шляхом застосування відповідного арсеналу адміністративно-

правових засобів, за допомогою яких досягається вплив на суспільні відносини з 

метою підтримання належного стану роботи авіаційно-транспортної системи та 

забезпечення швидких, комфортних та безпечних перевезень. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕХАНІЗМ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ АВІАЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУ В УКРАЇНІ 

 

 

2.1. Нормативна складова адміністративно-правового забезпечення 

функціонування авіаційного транспорту 

 

Серед інших видів транспорту авіаційний відіграє важливу роль у справі 

підтримання нормальної життєдіяльності будь-якої країни. Ефективність його 

функціонування залежить від багатьох чинників організаційного, економічного, 

науково-методичного та іншого характеру, першочергова роль серед яких 

належить нормам права як важливих регуляторів суспільних відносин, що 

складаються в авіаційно-транспортній сфері. Саме нормативна складова 

проблеми забезпечення ефективного функціонування авіаційного транспорту 

визначається наявністю та змістом системи документів міжнародного, 

національного, галузевого і об’єктового рівнів. Її ефективність прямо 

визначається конкретністю використовуваних в законі різних понять і правових 

категорій, що дозволяють надавати реальну і практичну оцінку авіаційній 

діяльності. В той же час визначеність категорій і понять виключає довільне 

застосування правових термінів, дозволяє відобразити фактичні ознаки 

правових категорій, а також одноманітно застосовувати наявні авіаційні 

правила, стандарти, вимоги, які висуваються державними органами до різних 

видів авіаційної діяльності. 

Специфіка повітряного законодавства обумовлена регулюванням 

різнопорядкових питань як публічно-правового, так і приватноправового 

характеру. Цю особливість підкреслювали вчені ще в 1930-х роках у перших 

роботах з повітряного права.  

Так, наприклад, В.Е. Грабарь зазначав, що «повітряне право охоплює всю 

сукупність правил, регулюючих відносини між людьми з приводу повітря» 



58 

[40, с. 39]. З іншого боку, І.С. Перетерський запропонував використовувати 

термін «право повітряних перевезень» та дійшов висновку, що воно має 

комплексний характер і включає в себе елементи міжнародного права 

(суверенітет над повітряним простором), державного (режим польотів, 

заборонені зони), фінансового (митний нагляд), господарського 

(відповідальність за збитки), кримінального та ін. [131, с. 83].  

Сьогодні вчені визначають повітряне право як «сукупність норм права, 

які регулюють суспільні відносини, пов’язані з виконанням діяльності 

повітряного транспорту» [114, с. 54].  

Якщо за вихідний критерій брати «діяльність повітряного транспорту», то 

в цій площині виникає безліч різних правовідносин, які характеризуються 

публічно-правовим змістом. Зокрема, на повітряному транспорті переважають 

саме норми адміністративно-правового характеру, якими регулюються важливі 

питання сертифікації на авіаційному транспорті, державної реєстрації 

повітряних суден, аеродромів, повітряних трас і місцевих повітряних ліній, 

ліцензування авіаційних робіт, контролю за безпекою польотів тощо.  

За твердженням В.Й. Развадовського, чинний Повітряний кодекс України 

є нормативно-правовим актом, який містить в основному норми 

адміністративного права [220, с. 40-41]. І з цим не можна не погодитись. Свого 

часу В.Л. Лахтін пропонував принциповими у сфері внутрідержавного 

повітряного права визнати питання адміністративного та, частково, 

господарсько-правового порядку, а також питання кримінального права 

[98, с. 66]. 

У науковій літературі також звертається увага на те, що повітряне право в 

першу чергу поєднує в собі владно-організаційні відносини, що регулюються 

адміністративним правом, а далі – майнові [29, с. 13]. 

Отже, враховуючи, що транспортне, а разом із ним і повітряне право є 

комплексним правовим утворенням, вважаємо за доцільне підтримати 

інноваційні погляди Р.С. Мельника [112, с. 332] на систему адміністративного 

права та виділити їх як галузі (підгалузі) Особливого адміністративного права, 
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зважаючи на характер правовідносин, що ними регулюються. Переважна 

більшість таких правовідносин складається саме у сфері діяльності публічної 

адміністрації на транспорті. 

Юридичною основою правового регулювання суспільних відносин у 

сфері цивільної авіації є правові норми, що містяться в Конституції України, 

законах та підзаконних актах. 

Враховуючи, що діяльність авіаційного транспорту пов’язана не тільки із 

внутрішніми перевезеннями, а й з міжнародним повітряним сполученням, 

правова система України включає загальновизнані міжнародні правові акти, 

ратифіковані у встановленому порядку (конвенції, угоди, договори, 

рекомендації тощо). У зв'язку з цим правові акти, які регулюють діяльність 

авіаційного транспорту, на наш погляд, можна класифікувати за правовою 

системою, в яку входить нормативний акт: а) нормативні акти міжнародного 

права в сфері забезпечення авіаційних перевезень; б) нормативні акти 

національного права України в сфері забезпечення авіаційних перевезень. 

Водночас, надати повне уявлення про систему правових актів, діючих на 

авіаційному транспорті, можна поділивши їх за юридичною силою. При цьому 

їх слід згрупувати за чотирма рівнями: міжнародний, законодавчий, рівень 

підзаконних нормативних актів та рівень експлуатантів.  

Важливим джерелом правового регулювання авіаційних перевезень є 

міжнародні угоди. Виступаючи в тому числі складовою частиною 

міжнародного права, останні утворюють особливий правовий режим 

повітряного простору над державною територією та за її межами, 

встановлюють порядок здійснення міжнародних повітряних сполучень, що 

забезпечує умови їх регулярної, ефективної й безпечної експлуатації в цілях 

виконання перевезень. 

Основним міжнародно-правовим документом, підписаним 7 грудня 

1944 р. та регулюючим діяльність цивільної авіації, є Конвенція про 

міжнародну цивільну авіацію (її називають Чиказька конвенція), яка стала 

основою так званої Чиказької системи джерел повітряного права, що увібрала 
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в себе норми міжнародного публічного повітряного права [84]. Україна 

приєдналася до неї у 1992 році. 

У Конвенції про міжнародну цивільну авіацію містяться загальні вимоги 

щодо діяльності цивільної авіації при експлуатації міжнародних сполучень, 

нею передбачено також створення Міжнародної організації цивільної авіації  

ІКАО як спеціалізованої установи ООН, що розробляє і переглядає чинні угоди 

в галузі цивільної авіації та контролює їх виконання. Цією конвенцією було 

закріплено основний принцип повного і виключного суверенітету держави на її 

повітряний простір. На цьому принципі ґрунтується право держави регулювати 

порядок використання повітряного простору країни, виконання польотів 

і перевезень та визначати умови їх здійснення. 

Чиказька конвенція і зараз продовжує відігравати значну роль у розвитку 

сучасного правового забезпечення повітряних перевезень. По-перше, вона 

закріпила універсальні основи регулювання взаємовідносин держав в сфері 

регулярних і нерегулярних польотів, що здійснюються в межах міжнародних 

повітряних сполучень, як сукупність універсальних обов’язкових дозволів та 

приписів. По-друге, Конвенція виконує роль об’єднуючої нормативної бази, на 

основі якої розвиваються нові нормативні документи. Так, вона стала основою 

для прийняття у 1963 [85], 1970 [82], 1971 [83] та 1988 рр. [83] конвенцій про 

боротьбу з угоном і захопленням літаків, які утворили правовий фундамент 

співробітництва держав у боротьбі із терористичними актами у сфері цивільної 

авіації. По-третє, Конвенція регулює та забезпечує одноманітний технологічний 

режим міжнародної аеронавігації шляхом прийняття стандартів та 

рекомендованої практики, що розроблюються ІКАО відповідно до її положень. 

По-четверте, Конвенція є статутом ІКАО, що визначає довгосторокові та 

оперативні задачі діяльності цієї міжнародної організації, яка має статус 

спеціалізованої установи ООН [215]. 

Крім цього, Україна є учасницею Варшавської конвенції (із змінами, 

внесеними Гаазьким протоколом 1955 р.). Ця Конвенція набула чинності 

13 лютого 1933 р. і з того часу шість разів змінювалася, що оформлювалося 
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відповідними протоколами [80; 81]. Основою Варшавської системи є Конвенція 

для уніфікації деяких правил, що стосуються міжнародних повітряних 

перевезень, яка була підписана у Варшаві у 1929 р. [69, с. 40-43]. Існує також 

Конвенція, що є додатковою до Конвенції для уніфікації деяких правил, що 

стосуються міжнародних повітряних перевезень 1961 р. [68, с. 92]. Перший 

документ, яким оригінальний текст Конвенції 1929 р. був змінений, має назву 

Протокол про поправки до Конвенції для уніфікації деяких правил, що 

стосуються міжнародних повітряних перевезень, підписаної у Варшаві 

12 жовтня 1929 р. Цей Протокол, що має скорочену назву Гаазький протокол 

1955 р., був підписаний 28 вересня 1955 р. у Гаазі. Головним досягненням 

Варшавської конвенції є встановлення єдиного підходу до відповідальності 

авіаперевізника. У сукупності зазначені документи складають Варшавську 

систему. Крім того, у 1999 р. було прийнято Монреальську конвенцію, що 

консолідує у собі положення всіх попередніх документів цієї системи [80, с. 75-

80].  

Доречно також додати, що величезний нормативний масив правил 

польотів у відкритому повітряному просторі складається не лише із 

національних, але і міжнародних правил польотів, яких зобов’язані 

дотримуватися командири повітряних суден. Цей масив розкладається на 

правила польотів кожної окремої країни, на окремі групи правил, 

застосовуваних лише до конкретного типу повітряного судна, до конкретного 

району, для певних цілей тощо. На основі систематизації та аналізу таких 

національних правил, які в той час були не такими численними, перед 

Чиказькою конференцією 1944 року і під час її роботи були вироблені деякі 

загальні критерії, якими необхідно керуватися екіпажам повітряних суден під 

час польотів над відкритим морем, незалежно від вказаних вище відмінностей. 

Допоміжними джерелами міжнародного повітряного права є стандарти і 

рекомендаційна практика, що приймаються Міжнародною організацією 

цивільної авіації (ІКАО) в цілях забезпечення одноманітності правил, які 

стосуються міжнародної аеронавігації та міжнародного повітряного 
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транспорту. Хоча міжнародні стандарти ІКАО не є суворо обов’язковими і 

держави мають право на свій розсуд вибірково застосовувати або не 

застосовувати їх в своїй національній практиці, закладені в них параметри 

безпеки, засновані на світовому досвіді цивільної авіації, спонукають держави 

широко ними користуватися. Тривала практика застосування стандартів ІКАО 

свідчить про звичай, що склався, відповідно до якого держави додають 

стандартам ІКАО обов'язкового характеру [17, с. 55-56]. 

Важливе значення в правовому регулюванні діяльності міжнародних 

повітряних сполучень мають угоди між авіакомпаніями (призначеними 

перевізниками) з питань експлуатації міжнародних повітряних сполучень. Такі 

угоди регулюють питання комерційного і технічного обслуговування польотів і 

авіаперевезень, а також конкретизують порядок користування комерційними 

правами, передбаченими угодами про повітряне сполучення [17, с. 55-56]. 

Ще одним яскравим прикладом недосконалості міжнародно-правового 

забезпечення повітряних перевезень можна назвати необхідність унормування 

діяльності ділової авіації (бізнес-авіації), яка давно займає вагоме місце в 

світовій системі повітряного транспорту. Такі перевезення можуть 

здійснюватися усередині країни або за рубіж. Ділова авіація в силах виконати 

практично будь-які побажання клієнтів, що зробило її неймовірно популярною. 

Наприклад, У США, Європі, Канаді, Бразилії випускаються спеціальні 

повітряні судна, і масштаби виробництва тільки збільшуються. Вже сьогодні 

бізнес-джети перевершують за вартістю військові літаки. Очікується, що до 

2020 р. парк світової ділової авіації складе 14 тис. нових реактивних літаків на 

загальну суму 180 млрд. дол. США. Засобом розв’язання проблеми могла б 

стати спеціальна конвенція, що містила б уніфіковані норми відносно ділової 

авіації і встановлювала єдині правила перевезень. Такий документ зміг би, 

нарешті, узаконити її діяльність, усунути з її шляху перешкоди, наявні в 

численних національних законах, і створити умови для високоефективної 

економічної діяльності. Конвенція здатна зрівняти ділову авіацію з регулярним 

і нерегулярним міжнародним повітряним транспортом, визнати її як активного 
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учасника світового ринку авіаперевезень з усіма випливаючими з цього 

наслідками. Конвенція може встановити принципи і правила здійснення 

діловою авіацією своєї діяльності на міжнародній арені, включаючи правила 

конкуренції. Дуже важливо також вирішити питання забезпечення безпеки 

польотів ділової авіації, зокрема дотримання заходів авіаційної безпеки, 

застосування ст. 83 bis до Чиказької конвенції, стандартів і рекомендацій ІКАО 

тощо [18, с. 23-32]. 

Принциповим питанням, пов’язаним з приведенням чинного 

законодавства у галузі авіаційних перевезень у відповідність до міжнародних 

норм, є внесення змін до Повітряного кодексу України в частині встановлення 

виду та розмірів відповідальності авіаперевізника за спричинення ним шкоди 

життю, здоровʼю і майну пасажира. Наприклад, у США після внесення останніх 

змін до повітряного законодавства авіакомпанії зобов’язані виплачувати 

компенсацію за кожного загиблого пасажира під час авіаперевезення у розмірі 

3 мільйонів доларів США [32, с. 486-489].  

Таким чином, саме міжнародні акти дозволяють сформувати 

уніфіковані норми регулювання правовідносин у сфері функціонування 

авіаційного транспорту. Міжнародно-правові норми виступають головним 

регулятором «авіаційних» правовідносин, адже своїми приписами 

закладають вихідні засади, на яких має будуватися національне авіаційне 

право певної країни. 

За часів розвитку авіації таких міжнародних актів було прийнято 

чимало, які в цілому можна поділити на: а) загальні міжнародні договори 

(односторонні і багатосторонні) та конвенції; б) стандарти та рекомендовану 

практику Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО); 

в) експлуатаційні угоди, що регулюють цивільно-правові, комерційні, 

інформаційні, техніко-експлуатаційні та інші приватноправові відносини з 

приводу польотів та перевезень між перевізниками з різних держав. 

Основним нормативно-правовим актом, що визначає правові засади 

діяльності користувачів повітряного простору України, державного 
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регулювання діяльності цивільної авіації, господарської і комерційної 

діяльності авіації, встановлює авіаційні правила, визначає правове положення 

повітряних суден, аеродромів та аеропортів, нормує порядок сертифікації та 

допуску повітряних трас, польоти повітряних суден, повітряні перевезення та 

авіаційні робот, є Повітряний кодекс України, прийнятий 4 травня 1993 року та 

змінений у новій редакції у 2011 році [134].  

Дія Повітряного кодексу України поширюється на всіх користувачів 

повітряного простору України в частині, що стосується їхньої діяльності як на 

території України, так і за її межами, якщо закони держави перебування 

користувача не передбачають іншого. Він складається з 18 розділів, кожний з 

яких розкриває значення окремих інститутів повітряного права.  

Не меншої уваги в Кодексі приділено питанням правового регулювання 

авіаційної діяльності. У статті 11 дається позначення, що нормативно-правове 

регулювання цивільної авіації здійснюється шляхом прийняття в 

установленому порядку нормативно-правових актів та прийняття 

уповноваженим органом з питань цивільної авіації авіаційних правил України, 

що регулюють діяльність цивільної авіації та використання повітряного 

простору України.  

Особливості Авіаційних правил в Україні, на думку Є.К. Єряшова, 

полягають в тому, що вони є елементами державного регулювання діяльності в 

галузі цивільної авіації, а в разі їх порушення встановлюється відповідальність; 

охоплюють певні напрями держрегулювання (наприклад створення умов для 

повітряних перевезень та їх обслуговування), їх реалізація (напрямів) 

здійснюється шляхом розроблення, прийняття, впровадження і здійснення 

постійного нагляду та інспектування дотримання авіаційними правилами 

України вимог [56]. 

Попри значну кількість нормативно-правових актів, які утворюють 

правову основу функціонування авіаційного транспорту, всі вони 

представляють внутрішньо узгоджену, ієрархічну систему. З огляду на 

юридичну силу цих нормативно-правових актів, провідне місце в їх системі, 
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після Конституції України й Повітряного кодексу України посідає закон – 

нормативно-правовий акт, що регулює найбільш важливі суспільні відносини з 

метою забезпечення прав і свобод особи, прийнятий в особливому порядку 

вищим представницьким органом держави або безпосереднім волевиявленням 

народу й наділений вищою юридичною силою [232, с. 498]. Законодавчі акти 

займають центральне місце в механізмі правового регулювання авіаційного 

транспорту. Причому їх значення в розбудові правової держави має постійно 

зростати, оскільки верховенство закону є невід’ємною ознакою останньої. 

Верховенство закону виявляється, перш за все, в суворій відповідності йому 

всіх інших нормативних актів, оскільки закони (після Конституції) мають 

найвищу юридичну силу. Закони регулюють найважливіші питання державного 

та суспільного життя, їх норми складають серцевину, фундамент формування і 

розвитку інших правових норм [227, с. 55-57]. 

Законодавчі вимоги щодо належного функціонування авіаційного 

транспорту отримують розвиток у підзаконних нормативно-правових актах 

(підзаконний рівень). Безумовно, важливу роль у врегулюванні питань 

діяльності авіаційного транспорту відіграють правові акти Президента 

України, серед яких, у першу чергу, слід назвати Укази «Про невідкладні 

заходи щодо забезпечення безпеки цивільної авіації в Україні» [196], «Про стан 

авіаційного транспорту та авіаційної промисловості України» [207], «Про 

перевірку діяльності авіаційних транспортних компаній України» [202], «Про 

заходи щодо впорядкування діяльності з міжнародних повітряних перевезень 

товарів військового призначення та подвійного використання» [194] тощо. 

Не менш важливе значення у формуванні правової основи 

функціонування авіаційного транспорту відводиться постановам та 

розпорядженням Кабінету Міністрів України, серед яких, наприклад: № 840 від 

07 жовтня 1993 р. «Про першочергові заходи щодо розвитку в Україні 

повітряних перевезень на літаках бізнес-класу» [203], № 234-р від 14 квітня 

2004 р. «Про затвердження Концепції розвитку системи регулювання авіаційної 

діяльності у сфері створення та використання малих повітряних суден» [154], № 
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723 від 12 травня 2007 р. «Про затвердження переліку небезпечних предметів та 

речовин, заборонених для перевезення пасажирами та членами екіпажів 

повітряних суден цивільної авіації» [157], № 676 від 6 вересня 2017 р. «Про 

затвердження Порядку і правил здійснення обов’язкового авіаційного 

страхування цивільної авіації» [170] та ін. 

Велика кількість нормативно-правових актів у зазначеній сфері 

приймається спеціально уповноваженими на те центральними органами 

державної виконавчої влади (міністерства, державні комітети та інші 

відомства), а також органами державної влади та місцевого самоврядування 

Автономної Республіки Крим й інших адміністративно-територіальних 

одиниць. Накази Державної авіаційної служби України складають 

найчисленнішу групу нормативно-правових актів, які формують правову 

основу функціонування авіаційного транспорту. Умовно їх можна поділити на 

дві групи, зокрема які: 1) безпосередньо встановлюють різні правила на 

авіаційному транспорті (сертифікації аеропортів, організації та здійснення 

контролю на безпеку в аеропортах України, сертифікації суб’єктів 

комерційного обслуговування в аеропортах, організації охорони повітряних 

суден та об’єктів на авіапідприємствах цивільної авіації України, сертифікації 

авіаційних навчальних закладів цивільної авіації з підготовки льотного складу, 

сертифікації навчально-тренувальних центрів з підготовки персоналу з 

авіаційної безпеки тощо); 2) мають рекомендаційний характер з питань 

удосконалення роботи авіаційного транспорту. 

Згідно з Положенням про систему управління безпекою польотів на 

авіаційному транспорті [168] усі суб'єкти авіаційно-транспортної системи 

(АТС), діяльність яких впливає на безпеку польотів, розробляють, приймають 

та виконують корпоративні авіаційні правила попередження авіаційних подій і 

забезпечення безпеки польотів у частині, яка належить до їх виробничої 

діяльності і взаємодії з іншими суб’єктами АТС. Корпоративні авіаційні 

правила мають узгоджуватися з Державіаслужбою до їх відповідності 

національним та міжнародним стандартам. 
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Ефективне державне регулювання авіаційної галузі чи окремого напряму 

її функціонування не уявляється можливим без формування чітко виробленої 

послідовної довгострокової концепції та цільових програм і проектів, які 

базуються на ній.  

У нинішніх умовах саме стратегічне планування є життєво важливим 

інструментом публічного адміністрування авіаційною сферою, адже використання 

його можливостей дозволяє спрямовувати зусилля держави та суспільства на 

розробку і проведення єдиної політики регулювання діяльності в галузі авіації 

та використання повітряного простору України, гарантування безпеки авіації, 

забезпечення інтересів держави, національної безпеки та потреб суспільства і 

економіки у повітряних перевезеннях та авіаційних роботах тощо. 

Іншими словами, стратегічне планування розглядається: як «особливий вид 

наукової та практичної діяльності, що полягає у розробці стратегічних рішень 

(у формі прогнозів, проектів програм, планів), які передбачають висунення 

таких цілей і стратегії поведінки відповідних об’єктів управління, реалізація 

яких забезпечує їхнє ефективне функціонування у довгостроковій перспективі, 

швидку адаптацію до змін зовнішніх умов» [252, с. 78]; як «адаптивний процес, 

за допомогою якого здійснюються регулярна розробка та корекція системи 

досить формалізованих планів, перегляд змісту заходів щодо їхнього виконання 

на основі безперервного контролю та оцінки змін, що відбуваються зовні та 

всередині підприємства» [273, с. 25]; як «ключова фаза державно-управлінського 

циклу, на якій формується сукупність передумов для практичного втілення 

генерального задуму, концепту, ідеї» [46, с. 170]. 

З часу проголошення незалежності одними з перших було прийнято 

Концепцію розвитку цивільної авіації України, схвалену постановою Кабінету 

Міністрів України від 28 грудня 1996 року № 1587 [209], Програму заходів 

щодо забезпечення збереження вантажів, захисту їх від розкрадань і безпеки 

пасажирів на транспорті, схвалену постановою Кабінету Міністрів України № 7 

від 05 січня 1995 року [206], Програму розбудови державної системи 

використання повітряного простору України на 2002-2006 роки, схвалену 
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постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2002 року № 1328 [190], 

Програму спрощення формальностей при міжнародних повітряних 

перевезеннях, схвалену постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 

2003 року № 622 [191], Концепцію розвитку системи регулювання авіаційної 

діяльності у сфері створення та використання малих повітряних суден, 

схвалену постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 року 

№ 234-р. [154], тощо. 

Крім цього, приймалися й програмно-концептуальні документи, 

спрямовані на забезпечення безпеки повітряних перевезень. Зокрема, слід 

відзначити Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації, схвалену 

Законом України від 20 лютого 2003 року та розроблену на підставі Додатка 17 

до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію «Безпека. Захист міжнародної 

цивільної авіації від актів незаконного втручання» та Керівництва з безпеки для 

захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання, а також Концепцію 

Державної цільової програми безпеки польотів на період до 2015 року, 

схвалену розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 р. № 

273-р. [211], у якій здійснено аналіз причин виникнення проблеми безпеки 

польотів, обґрунтовано необхідність її розв’язання. Більше того, Законом 

України від 21 березня 2017 року № 1965-VIII було прийнято нову редакцію 

Державної програми авіаційної безпеки цивільної авіації [141]. З юридичної 

точки зору істотна вада всіх зазначених вище програм та концепцій полягає в 

тому, що не встановлено юридичну відповідальність за їхню недоброякісність і 

невиконання. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2010 року 

№ 2174-р було затверджено також Транспортну стратегію України на період до 

2020 року, частиною якої стали принципи, напрями та пріоритети розвитку 

авіаційного транспорту [212]. Ключовим напрямом щодо авіаційного 

транспорту беззаперечно є інтеграція цивільної авіації до Спільного авіаційного 

простору з Європейським Союзом (ЄС). 

Певне здивування викликає Державна цільова програма розвитку 
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аеропортів на період до 2023 року, яку було затверджено постановою Кабінету 

Міністрів України 24 лютого 2016 року, лише через три роки після 

затвердження у 2013 році відповідної Концепції [152]. 

Більше того, означена програма не достатньо обґрунтована, не має 

системного підходу до формування та прогнозування фінансових потреб 

аеропортів, не передбачає реальних джерел фінансування та містить окремі ідеї, 

які суперечать міжнародній практиці ефективного управління та розвитку 

аеропортів (зокрема, спроби поділу аеропортів за майновим принципом на 

аеродромну та термінальну інфраструктуру, тобто втрата цілісних майнових 

комплексів). 

Не можна також залишити поза увагою ще один важливий документ − 

Стратегічний план розвитку авіаційного транспорту на період до 2020 року, 

затверджений наказом Міністерства інфраструктури України від 21 грудня 2015 

року № 546 [192], який має на меті впровадження загальнодержавної політики 

реформ та застосування принципів доброго врядування, включаючи розвиток 

інституційної спроможності та електронного врядування, боротьбу з корупцією 

та прозорість. З іншого боку, досить сумнівною виглядає його перспективність, 

враховуючи п’ятирічний термін планування стратегічних заходів, що є надто 

малим для такої важливої транспортної галузі. 

Як бачимо, витоки більшості проблем лежать саме в площині планування 

відповідних заходів довгострокового стратегічного характеру. Періодичні спроби 

держави гармонізувати планову діяльність у сфері функціонування авіаційного 

транспорту не приносять відчутних результатів. Цікавим є той факт, що за роки 

незалежності України було прийнято начебто достатню кількість програмно-

цільових документів. Проте жодний із них не досяг омріяної мети. Майже всі 

програми за своїм змістом перевантажені узагальненими фразами – 

«активізувати», «посилити», «продовжити», «забезпечити», «здійснити 

комплексну оцінку» тощо.  

Найближчою перспективою цільового планування у сфері 

функціонування авіаційного транспорту має стати розробка та прийняття 
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Стратегії розвитку авіаційно-транспортної системи України на 

довгострокову перспективу (як мінімум 30 років), в якій слід викласти 

концептуальні засади інтеграції вітчизняної цивільної авіації у спільний 

авіаційний простір, впровадження загальнодержавної політики реформування 

ринку авіаційних послуг, забезпечення якісних, комфортних та безпечних 

повітряних перевезень. 

Саме стратегічне бачення реальності функціонування авіаційної сфери 

надасть змогу визначати реальний стан речей, а також сукупність можливостей, 

виявлених цим аналізом, динаміку й перспективи її розвитку на довгострокову 

перспективу.  

Отже, як бачимо, сфера функціонування авіаційного транспорту в Україні 

регулюється величезною кількістю нормативних джерел, які можна об’єднати у 

три групи: 1) нормативні документи міжнародного повітряного права; 2) чинне 

українське «авіаційне» законодавство; 3) корпоративні авіаційні правила 

(нормативні документи експлуатантів). 

Враховуючи публічно-правовий характер сфери функціонування цивільної 

авіації та пов’язаних з нею відносин, можна констатувати, що чинне українське 

«авіаційне» законодавство регульовано значною кількістю нормативно-правових 

актів, які визначають:  

1) загальні засади діяльності в галузі цивільної авіації та використання 

повітряного простору України [134; 145; 148; 147];  

2) правові засади стратегічного розвитку авіаційно-транспортної 

системи [141; 212; 152; 192]; 

3) адміністративно-правовий статус суб’єктів управління авіаційною 

сферою [205; 160; 161]; 

4) ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання 

послуг з перевезення пасажирів та/або вантажів повітряним транспортом та 

надання прав на експлуатацію повітряних ліній і призначень авіаперевізникам 

[155];  

5) правила сертифікації суб'єктів та об'єктів авіаційної діяльності 
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[181; 183; 184];  

6) правила і порядок аеронавігаційного обслуговування [146; 147];  

7) правила і порядок реєстрації та обліку об'єктів авіаційної діяльності, 

ведення державних реєстрів цивільних повітряних суден та аеродромів [150; 

180];  

8) правила та порядок організації повітряного руху [145; 148]; 

9) правові засади забезпечення авіаційної безпеки, безпеки польотів, 

надійності експлуатації повітряних суден та їх технічного обслуговування 

[143; 158; 167; 168; 169]; 

10) порядок і правила здійснення обов'язкового авіаційного страхування 

цивільної авіації [170];  

11) порядок організації використання повітряного простору України 

[159]; 

12) порядок здійснення державного контролю (нагляду) у зазначеній сфері 

[153; 175; 177-179; 193];  

13) порядок застосування заходів юридичної відповідальності за 

порушення законодавства в галузі цивільної авіації [73] тощо. 

Сьогодні в Україні відсутній узагальнений та системний законодавчий 

акт, який закріплював би основоположні засади державного регулювання 

авіації в Україні взагалі та системи державного управління повітряним 

транспортом зокрема. За відсутності зазначеного закону основоположним 

актом у сфері державного регулювання в сфері повітряного транспорту є 

Повітряний кодекс України, в якому досить у стислому вигляді закладено 

систему відповідного державного управління [49, с. 117].  

Також і нова редакція Повітряного кодексу України, на нашу думку, не 

вирішує всіх проблем. Передусім недоцільним виглядає великий за обсягом 

перелік визначень термінів, який налічує понад 100 позицій (стаття 1 Кодексу). 

Склад відповідного глосарію виглядає недостатньо продуманим, у ньому 

роз’яснюються загальновідомі або суто технічні чи професійні терміни, не 

наповнені специфічним юридичним змістом. Це невиправдано збільшує обсяг 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/676-2017-%D0%BF/paran12#n12
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/676-2017-%D0%BF/paran12#n12
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тексту, ускладнюючи користування законом. Такий характер властивий, 

зокрема, визначенням термінів «аварія», «багаж», «багажна квитанція», 

«вантаж», «виробник», «заборона використання повітряного простору», «землі 

аеропортів», «емісія авіаційного двигуна», «рейтинг», «розробник», 

«сертифікат», «тариф» тощо. Найбільш доцільним було б вилучити статтю 1, а 

ті визначення, які дійсно необхідні для регулювання відносин щодо 

використання повітряного простору та авіаційної діяльності, перенести до 

відповідних статей Кодексу, як це передбачено його попередньою редакцією. 

З-поміж усіх термінів досить дивним виглядає визначення терміна 

«дозвіл», яке скоріше можна назвати вказівкою досить незрозумілого характеру 

про «документ, що не є документом дозвільного характеру». Незрозуміло, яким 

чином «дозвіл» може не мати «дозвільного» характеру, адже це суперечить, 

зокрема, статті 29, в якій йдеться про дозвільний характер використання 

повітряного простору. 

Викликають заперечення й статті 5 та 6 Кодексу, оскільки вони не дають 

чіткого розуміння повноважень і функцій уповноваженого органу з питань 

цивільної авіації. У статті 5 йдеться про державне регулювання діяльності 

цивільної авіації уповноваженим органом. Водночас у статті 6 окремо 

перераховуються повноваження керівника уповноваженого органу з питань 

цивільної авіації. При цьому повноважень у  керівника навіть більше, ніж в 

уповноваженого органу, хоча стосуються вони фактично одних і тих само 

функцій, і навіть торкаються функцій інших посадових осіб, підлеглих 

керівникові уповноваженого органу. Наприклад, у пункті 8 частини першої 

статті 6 вказано, що повноваження з сертифікації з видачею відповідних 

сертифікатів належить керівникові уповноваженого органу. Водночас 

відповідно до підпункту 2 частини 2 статті 5 сертифікацію суб’єктів та об’єктів 

авіаційної діяльності реалізує уповноважений орган з питань цивільної авіації, а 

згідно з частиною 2 статті 16 сертифікацію також зобов’язані проводити 

державні інспектори та особи, уповноважені на проведення перевірок.  

Зазначимо, що за усталеною державно-правовою практикою 
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повноваженнями наділяються, як правило, відповідні органи, в межах яких 

мають діяти їх посадові особи, що не виключає наділення останніх певними 

повноваженнями, які проте мають бути спрямовані на реалізацію функцій та 

повноважень відповідного органу. При цьому повноваження керівників 

знаходяться в межах повноважень відповідних органів і є похідними від них. У 

зв’язку з наведеним доцільно статтю 6 об’єднати із статтею 5, виключивши при 

цьому назву та перший абзац зі статті 6.  

У статті 39 позначається, що цивільне повітряне судно може бути зареєстроване 

лише в одному реєстрі. Однак взагалі не визначено, яким чином вирішуються спори у 

разі, якщо повітряне судно зареєстровано у реєстрах двох країн. 

На нашу думку, Кодекс доцільно також доповнити положеннями про 

бортову документацію повітряного судна, повітряні траси, особливості певних 

видів польотів (над населеними пунктами, демонстраційних польотів, польотів 

на надзвукової швидкості тощо), про збереження персональних даних 

пасажирів повітряних суден тощо. 

Отже, прийняття нової редакції Повітряного кодексу України стало 

суттєвою віхою на шляху до побудови ефективного механізму забезпечення 

безпеки цивільної авіації. Разом з тим ситуація, що склалася сьогодні у 

правовому регулюванні питань функціонування авіаційного транспорту, навряд 

чи може бути визнана оптимальною.  

На порядок денний з усією актуальністю постає питання щодо створення 

якісно нового правового забезпечення функціонування авіаційного транспорту.  

Підсумовуючи викладене, зазначимо, що запропонований шлях 

удосконалення правових основ функціонування авіаційного транспорту 

необхідно розглядати лише як крок до побудови ефективної системи 

повітряного законодавства. У подальшому логічним є створення 

уніфікованих міжнародних авіаційних правил, обов’язкових до 

застосування у правовій системі будь-якої країни. 

Крім цього, подальше вдосконалення нормативної складової розвитку 

авіаційно-транспортної системи України вбачається також у:  
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− забезпеченні адаптації українського авіаційного законодавства до 

міжнародних вимог та правил ЄС, насамперед в частині доступу до ринку 

перевезень, ліцензування перевізників, прав пасажирів та осіб з обмеженими 

можливостями тощо;  

− розробленні перспективного плану лібералізації ринку пасажирських 

авіаперевезень; 

− впровадженні європейських стандартів та вимог у сфері безпеки 

польотів, зокрема Спільних авіаційних вимог (JAR) та вимог Європейської 

організації з безпеки аеронавігації, у тому числі Багатосторонньої угоди про 

сплату маршрутних зборів;  

− створенні правових основ використання можливостей фінансового 

авіалізингу;  

− перегляді методики тарифоутворення на аеропортові послуги;  

− прийнятті нових правил повітряних перевезень; 

− запровадженні регулювання діяльності дистрибутивних систем; 

− розвитку напрямку безпілотних літальних апаратів (БЛА) та правового 

врегулювання питання їх використання в повітряному просторі України тощо;  

− законодавчому врегулюванні питання державних авіаційних зборів та 

спрощення порядку надання в оренду приміщень аеропортів для здійснення 

неавіаційної діяльності тощо. 

Вищезазначені обставини дозволяють дійти однозначного висновку, що 

необхідною є нормативна база, яка безпосередньо регулюватиме питання 

функціонування авіаційного транспорту на засадах безпечного, якісного й 

ефективного перевезення пасажирів та вантажів. Значення авіаційного 

транспорту для всієї транспортної системи України та національної економіки 

вказує на доцільність визначення його правових засад якісного, комфортного та 

безпечного функціонування в спеціальному нормативно-правовому акті. 

Зазначимо, що цей захід обумовлюється не тільки прогалинами чинного 

законодавства, але, насамперед, необхідністю належного врегулювання правом 

відповідних відносин. 
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2.2. Суб’єкти адміністративно-правового забезпечення 

функціонування авіаційного транспорту, їх функції та повноваження 

 

З урахуванням зростаючої інтеграції в міжнародні транспортні потоки 

стабільний, динамічний і безпечний розвиток авіаційно-транспортного 

комплексу України є неможливим без підтримання його сталого 

функціонування. У першу чергу, це належить до його внутрішньої 

спроможності як системи виконувати свої функції в цілому, а також 

забезпечувати його надійний захист від негативних зовнішніх проявів. 

Визначальна роль в цьому процесі належить суб’єктам адміністративно-

правового забезпечення розвитку авіаційного транспорту 

У сучасній адміністративно-правовій науці серед вчених не має єдності у 

визначенні поняття «субʼєкт адміністративного права», хоча переважна 

більшість в основу вкладає учасників суспільних відносин, які мають певні 

права та виконують субʼєктивні обовʼязки, встановлені адміністративно-

правовими нормами [2, с. 214-215]. Таку думку поділяють І.П. Голосніченко, 

М.Ф. Стахурський, Н.І. Золотарьова, С.Г. Стеценко та інші вчені [250, с. 91; 

36, с. 12]. 

Подібне визначення суб’єкта адміністративного права надає й 

В.К. Колпаков, розуміючи його як носія (власника) прав та обов’язків у сфері 

публічного управління, звертаючи увагу на можливість такого індивіду 

реалізовувати відповідні права та виконувати певні обов’язки публічно-

правового змісту [94, с. 73]. З іншого боку, Т.О. Коломоєць визначає їх як 

юридичних або фізичних осіб, що є носіями прав і обов’язків у сфері 

державного управління [1, с. 78].  

Від інших елементів системи адміністративного права суб’єкт 

відрізняється тим, що є носієм взаємопов’язаних якостей, а саме зовнішньої 

відокремленості; персоніфікації; волі, детермінованої в адміністративну 

правосуб’єктність; адміністративно-правової регламентації [108, с. 110]. 
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«Наявність таких характеристик у конкретного суб’єкта, − наголошує 

Т.О. Мацелик, − дає можливість говорити про те, що цей суб’єкт є суб’єктом 

адміністративного права, що функціонує в системі адміністративного права як 

її елемент і носій» [108, с. 110]. 

До безпосереднього вступу в реальні адміністративно-правові відносини 

будь-який суб'єкт є звичайним носієм відповідних суб'єктивних прав і 

обов'язків [45, с. 56]. На відміну від суб’єкта адміністративних правовідносин 

суб’єкт адміністративного права має лише потенційну здатність вступати у 

правовідносини. При цьому суб’єкт адміністративних правовідносин, на думку 

В.Б. Авер’янова, – це фактичний носій правових зв’язків, тобто він обов’язково 

в них бере реальну участь, а суб’єкт адміністративного права є, так би мовити, 

претендентом на цю участь [2, с. 95]. 

Слушною з цього приводу є позиція В.К. Шкарупи та Ю.А. Ведєрнікова 

щодо розмежування суб’єкта адміністративного права та суб’єкта 

адміністративних відносин, враховуючи такі умови, як: наявність 

адміністративно-правових норм, що передбачають права й обов’язки суб’єкта, 

адміністративна правоздатність і дієздатність суб’єкта, підстави виникнення, 

зміни та припинення правовідносин [20, с. 40-41]. 

Виходячи з наведених аргументів, суб'єктом адміністративно-правового 

забезпечення функціонування авіаційного транспорту може бути соціальний 

суб'єкт (індивідуальний чи колективний), здатний своїми вольовими зусиллями 

перетворити зовнішнє повітряне середовище відповідно до цілей, що стоять 

перед певною системою (зокрема, авіаційного транспорту) в цілому. 

У досліджуваній сфері суб’єкти управління транспортом – це органи, 

організації та їхні посадові особи, створені у встановленому законодавством 

порядку спеціально для здійснення управлінських функцій, наділені правами і 

обов’язками, щоб своїми діями реалізовувати надані права і виконувати 

покладені на них обов’язки [256, с. 28-29; 132, с. 66]. 

Раніше вже наголошувалося на залежності регулювання роботи 

авіаційного транспорту від норм міжнародного права, а відтак і діяльності 
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суб’єктів, які їх встановлюють. Враховуючи викладене, а також характер 

діяльності суб'єктів адміністративно-правового забезпечення функціонування 

авіаційного транспорту, аналіз їх функціональної спрямованості, вважаємо за 

необхідне класифікувати їх за критерієм масштабу впливу на відповідні 

суспільні відносини, а саме: 1) міжнародні; 2) національні; 3) громадські; 

4) приватні.  

Чільне місце серед суб’єктів регулювання діяльності цивільної авіації на 

світовому рівні належить Міжнародній організації цивільної авіації (далі – 

ІСАО). Створена в контексті діяльності ООН щодо забезпечення миру та 

безпеки, ІСАО має своїми цілями розробку принципів і методів міжнародної 

аеронавігації та сприяння плануванню і розвитку міжнародного повітряного 

транспорту. 

Головний офіс ІСАО розташований у м. Монреалі у Канаді. Окрім 

Головного офісу, ІCAO має 8 регіональних офісів: Азійський та 

Тихоокеанський офіс (APAC); Азійський та Тихоокеанський додатковий офіс 

(APAC RSO); Європейський та Північноатлантичний офіс (EUR/NAT), 

Ближньосхідний офіс (MID); Північноамериканський, Центральної Америки та 

Карибів (NACC); Офіс Південної Америки (SAM); Західної та 

ЦентральноАфрики (WACAF) [281]. 

Іншою значною міжнародною неурядовою організацією, що здійснює 

регулювання діяльності цивільної авіації, є Міжнародна асоціація повітряного 

транспорту – ІАТА (далі – Асоціація) (англ. International Air Transport 

Association). Її виникнення обумовлювалося швидкими темпами зростання 

технічного прогресу та ролі міжнародного повітряного транспорту з перших 

днів 1945 року до першої нафтової кризи 1973 року [280]. 

На відміну від ІCAO Асоціація виступає координатором та 

представником інтересів авіатранспортної галузі в таких областях, як 

забезпечення безпеки польотів, реалізація польотів, тарифна політика, 

техобслуговування, авіаційна безпека. Головна мета ІАТА – це сприяння 

авіакомпаніям у вирішенні таких питань: ціноутворення (міжнародні тарифи); 
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регулювання міжнародних перевезень; юридичні та технічні проблеми; 

підготовка персоналу; авіаційна медицина [279]. Однак вона займається й 

розробкою міжнародних стандартів спільно з ІСАО [122, с. 83]. 

На території Європи також створено дві організації, які займаються 

регулюванням діяльності цивільної авіації: Європейська конференція цивільної 

авіації (European Civil AviationConference – ЕСАС) та Європейська організація 

із забезпечення безпеки аеронавігації (European Organisation for the Safety of Air 

Navigation – Євроконтроль). 

Європейська конференція цивільної авіації (далі – ЕСАС) складається з 

44 держав-членів, що включає майже всі європейські країни. Як і інші 

регіональні міждержавні організації, вона виконує практично ті ж функції для 

цього регіону, що й ІСАО на всесвітньому рівні. 

Асоціативним органом ЕСАС є Навчальна організація об’єднаної 

авіаційної адміністрації (Joint Aviation Authority Training Organization - TO), яка 

організовує і проводить курси навчання по безпеки авіації з урахуванням вимог 

Європейських правил і регулювання [12, с. 76]. 

Діяльність ЕСАС фокусується в основному на міждержавному 

співробітництві з питань транспорту в Європі. Зокрема, вона зосереджена на 

таких напрямах: зовнішні зв’язки; безпека польотів; авіаційна безпека; екологія; 

економічні проблеми; пасажирський сервіс і здоров’я пасажирів; інтеграція 

повітряного транспорту; фінанси тощо. У зв’язку із цим ЕСАС тісно 

співпрацює з урядовими організаціями, регіональними міжурядовими 

організаціями, авіакомпаніями, аеропортами, виробниками повітряних суден, 

навчально-тренувальними організаціями. 

У 1960 році підписання Міжнародної конвенції щодо співробітництва в 

галузі безпеки аеронавігації «Євроконтроль» започаткувало діяльність 

Європейської організації із забезпечення безпеки аеронавігації (Євроконтролю) 

[122, с. 85]. Відповідно до положень зазначеної конвенції Євроконтроль є 

суб’єктом права і в повному обсязі володіє правоздатністю, на яку мають право 

корпоративні організації згідно з національним законодавством країн, де 
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розташовуються її представництва [113]. Організація складається з двох частин: 

Постійної комісії із забезпечення безпеки аеронавігації та Агентства по безпеці 

повітряного руху [229, с. 37–38]. 

Існує багато інших регіональних і трансрегіональних міжурядових 

організацій. Відтак, поряд із державним регулюванням в межах національних 

державних структур застосовуються такі форми регулювання, що виходять за 

межі окремих національних утворень. Тому прийнято виділяти три основні 

напрямки регулювання авіаційного транспорту: національне, двостороннє і 

багатостороннє. При цьому в усіх випадках держави в особі урядових органів та 

спеціально створених повноважних органів управління авіаційним транспортом 

беруть безпосередню участь в процесах регулювання, і ці процеси охоплюють 

усі найбільш суттєві сфери авіаційної діяльності, але, безумовно, за своїми 

масштабами та ефективністю названі види регуляторного впливу виходять за 

межі суто національних акцій і, відображаючи зростаючу роль повітряного 

транспорту в світовій економіці, справляють позитивний вплив на його 

розвиток як в світі в цілому, так і в окремих країнах. 

Не менший вплив на діяльність цивільної авіації здійснюють регіональні 

міжнародні організації. До найбільш значних із них слід віднести такі: 

Африканську комісію цивільної авіації (далі – AFCAC), Агентство із 

забезпечення безпеки аеронавігації в Африці і на Мадагаскарі (далі – 

ASECNA), Центральноамериканську організацію з обслуговування 

аеронавігації (далі – COCESNA); Латиноамериканську комісію цивільної авіації 

(далі – LACAC), Раду цивільної авіації Арабських країн (далі – CACAS). 

У світі існує ще багато об’єднань, діяльність яких пов’язана як з 

авіаційним страхуванням, так і авіаційною діяльністю, космічною діяльністю, 

виробництвом авіаційної техніки та ін., як наприклад: Aerospace Industries 

Association (Асоціація аерокосмічної промисловості), Airports Council 

International (Міжнародна рада аеропортів), Arab Air Carriers Organisation 

(Організація арабських авіаперевізників), Association of Asia Pacific Airlines 

(Асоціація авіакомпаній Азіатсько-Тихоокеанського регіону), Association of 
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European Airlines (Асоціація європейських авіакомпаній), Australian Transport 

Safety Bureau (Австралійське Бюро Безпеки Транспорту), Aviation Insurance 

Association (Авіаційна асоціація страховиків), European Regions Airline 

Association (Європейська асоціація регіональних авіакомпаній), General Aviation 

Manufacturers Association (Асоціація виробників авіаційної техніки), 

International Air Carrier Association (Міжнародне об’єднання авіаперевізників), 

International Aircraft Owners & Pilots Assn (Міжнародне об’єднання власників 

повітряних суден і пілотів), National Business Aviation Association (Національна 

асоціація бізнес-авіації) [110, с. 316]. 

Не менш важливим є адміністративно-правове забезпечення повітряних 

перевезень на державному рівні, зокрема згідно з п. 5 статті 4 Повітряного 

кодексу України державне регулювання у сфері цивільної авіації та 

використання повітряного простору України здійснюють у межах повноважень: 

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної 

політики у сфері транспорту; центральний орган виконавчої влади, що 

забезпечує реалізацію державної політики в галузі цивільної авіації (далі − 

уповноважений орган з питань цивільної авіації); національна комісія, що 

здійснює державне регулювання у сфері транспорту. Центральний орган 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері 

транспорту, визначає пріоритетні напрями та здійснює заходи щодо 

формування державної політики у сфері авіаційного транспорту та 

використання повітряного простору України і забезпечує нормативно-правове 

регулювання відповідно до ст. 11 Повітряного кодексу України. 

З іншого боку, розслідування авіаційних подій та інцидентів, фактів 

порушення порядку використання повітряного простору України покладається 

на спеціалізовану експертну установу з розслідування авіаційних подій та 

інцидентів − Національне бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів 

з цивільними повітряними суднами (НБРЦА). 

Водночас це не всі суб’єкти адміністративно-правового забезпечення 

функціонування авіаційного транспорту на державному рівні, адже до них, 
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насамперед, належить Президент України, який виступає не від окремої гілки 

влади, а від держави в цілому. Слід зазначити, що пунктом 3 статті 4 

Повітряного кодексу України визначено, що Президент України та Кабінет 

Міністрів України забезпечують реалізацію державної політики розвитку 

авіації України відповідно до Конституції та законів України [134]. 

Повноваження Президента України визначені в Конституції України, проте 

вони також стосуються і державного регулювання цивільної авіації України 

[86]. 

Не менш важлива роль у регулюванні діяльності цивільної авіації 

належить органам законодавчої влади. Разом з тим компетенція Верховної Ради 

України не визначена в єдиному кодифікованому нормативно-правовому акті, 

який регулює діяльність цивільної авіації. Верховна Рада України є одним із 

органів, покликаних забезпечувати нормативно-правове регулювання цивільної 

авіації. 

Регулювання діяльності цивільної авіації безперечно пов’язане з багатьма 

міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надає Верховна Рада 

відповідно до пункту 32 статті 85 Конституції України, що знаходить своє 

відображення в статті 4 Повітряного Кодексу України. 

Верховна Рада у сфері цивільної авіації приймає, змінює та скасовує 

закони, що стосуються діяльності цивільної авіації, надає у встановлений 

законом строк згоди на обов’язковість міжнародних договорів України та 

денонсацію міжнародних договорів України. 

Не зменшуючи ролі Президента та Верховної Ради України, слід визнати, 

що основний тягар відповідальності за розвиток авіаційно-транспортної 

системи країни покладено на органи виконавчої влади. Зокрема, одним із 

головних завдань Кабінету Міністрів України є організація та координація 

роботи міністерств та інших органів виконавчої влади [86]. Більше того, у 

статті 4 Повітряного кодексу України прямо визначено, що Кабінет Міністрів 

України забезпечує реалізацію державної політики розвитку авіації України 

відповідно до Конституції та законів України [134]. 
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Кабінет Міністрів України відповідно до ст. 116 Конституції та ст. 4 

Повітряного Кодексу України наділений такими повноваженнями у сфері 

цивільної авіації: видає постанови і розпорядження; здійснює координацію 

діяльності міністерств, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 

реалізацію державної політики в галузі цивільної авіації. Це повноваження 

вищого органу виконавчої влади знаходить своє відображення в пункті 1 

Положення про Державну авіаційну службу України, затверджене постановою 

Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2014 року № 520, в якому сказано, що 

діяльність Державної авіаційної служби спрямовується і координується 

Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури. 

Так, відповідно до Закону України «Про центральні органи виконавчої 

влади» міністерство є центральним органом виконавчої влади, який забезпечує 

формування та реалізує політику в одній чи декількох визначених Кабінетом 

Міністрів України сферах. Одним із органів центральної виконавчої влади, 

який здійснює адміністративно-правове регулювання цивільної авіації, є 

Міністерство інфраструктури України. Міністерство функціонує відповідно до 

Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого Указом 

Президента України від 12 травня 2011 року № 581/2011. Положенням на 

Міністерство інфраструктури України покладено ряд повноважень у сфері 

авіаційного транспорту, одним із яких є координація діяльності Державної 

авіаційної служби України [205].  

Також потрібно зазначити, що на базі Міністерства інфраструктури 

функціонує Відділ авіаційного транспорту, який є самостійним структурним 

підрозділом Міністерства. Основними завданнями відділу є забезпечення у 

межах своїх повноважень проведення єдиної економічної, тарифної та науково-

технічної політики в галузі авіаційного транспорту й використання повітряного 

транспорту. 

Особливістю роботи Міністерства інфраструктури України є те, що 

правовий статус цього органу регулюється двома положеннями, затвердженими 

Указом Президента України від 12 травня 2011 р. № 581/2011 [205] та 
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постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 р. № 460 [163], що, 

відповідно, викликає труднощі у пріоритетності реалізації певних завдань, 

функцій та його повноважень. 

Спеціальним субʼєктом, який входить до системи органів виконавчої 

влади і забезпечує реалізацію державної політики в сфері цивільної авіації, є 

Державна авіаційна служба України (далі − Державіаслужба України). 

Державіаслужба України наділена широким спектром повноважень та, 

відповідно, покликана виконувати такі функції: 1) нормотворчу; 

2) реєстраційну; 3) контрольну; 4) облікову; 5) дозвільно-ліцензійну; 

6) погоджувальну; 7) координаційну; 8) сертифікаційну; 9) пошуково-

рятувальну та 10) функцію міжнародного співробітництва. 

Разом з Міністерством інфраструктури України та Державіаслужбою до 

органів, покликаних здійснювати державне регулювання у сфері цивільної 

авіації та використання повітряного простору України, Повітряний кодекс 

додає ще один орган − національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сфері транспорту. Її статус дотепер не визначено, адже й досі не 

створено нормативного підґрунтя до її роботи, хоча відповідний законопроект 

№ 3835 «Про державне регулювання у сфері транспорту» був зареєстрований у 

парламенті ще 28 січня 2016 року [259]. Цим документом, зокрема, 

передбачається, що завданням згаданої національної комісії стане державне 

регулювання діяльності суб'єктів природних монополій у сфері транспорту та 

суб'єктів господарювання, що провадять діяльність на суміжних ринках у сфері 

транспорту, шляхом: 

– формування цінової і тарифної політики на ринку послуг, що надаються 

суб’єктами природних монополій у сфері транспорту та суб’єктами 

господарювання, що провадять діяльність на суміжних ринках, що 

регулюються згідно із законодавством України, забезпечення її прогнозованості 

та відкритості, сприяння впровадженню стимулюючих методів регулювання 

цін; 

– сприяння створенню умов для розвитку конкуренції з метою виведення 
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товарного ринку із стану природної монополії та ефективного задоволення 

попиту, а також сприяння розвитку конкуренції на суміжних ринках; 

– сприяння ефективному функціонуванню ринків послуг, що надаються 

суб’єктами природних монополій у сфері транспорту та суб’єктами 

господарювання, що провадять діяльність на суміжних ринках, на основі 

збалансування інтересів суспільства, суб’єктів господарювання, споживачів та 

держави. 

Певний вплив на розвиток цивільної авіації на державному рівні 

здійснюють місцеві органи виконавчої влади, до повноважень яких згідно зі 

ст. 79 Повітряного кодексу України щодо забезпечення діяльності аеропортів 

належать:  

1) здійснення відповідно до законодавства контролю за належною 

експлуатацією та організацією обслуговування пасажирів в аеропортах 

підприємствами житлово-комунального господарства, торгівлі та громадського 

харчування, побутового обслуговування, зв'язку;  

2) дотримання вимог щодо використання приаеродромної території;  

3) забезпечення в межах своїх повноважень будівництва, реконструкції, 

благоустрою та експлуатації під'їзних доріг до аеропортів;  

4) організація благоустрою привокзальних площ аеропортів тощо.  

Не меншою є роль органів місцевого самоврядування в адміністративно-

правовому забезпеченні функціонування авіаційного транспорту, адже 

статтею 4 Закону України «Про транспорт» їх визначено як органи, що 

здійснюють державне управління в галузі транспорту та забезпечують 

формування та реалізацію державної політики у цій сфері [213].  

Також на цьому ж рівні у сфері функціонування цивільної авіації діє 

державне підприємство обслуговування повітряного руху України 

«Украерорух», яке було засноване 24 грудня 1992 року та є головним 

постачальником аеронавігаційних послуг в Україні, діяльність якого повністю 

регулює Міністерство інфраструктури України. Основна місія підприємства 

полягає у забезпеченні якісного та безпечного аеронавігаційного 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%96%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%96%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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обслуговування у повітряному просторі України та у повітряному просторі над 

відкритим морем, де відповідальність за обслуговування повітряного руху 

міжнародними договорами покладена на Україну, з урахуванням наявних та 

очікуваних потреб користувачів повітряного простору та умов діяльності на 

ринку послуг авіаційного транспорту в Україні та в Європейському регіоні. 

Украерорух є основою національної аеронавігаційної системи та Об'єднаної 

цивільно-військової системи організації повітряного руху України (ОЦВС). 

Підприємство надає різноманітні послуги з обслуговування польотів 

над Україною та ділянками Чорного й Азовського морів, де Україна несе 

відповідальність за обслуговування повітряного руху. Це, зокрема, організація 

повітряного простору та потоків повітряного руху, радіотехнічне забезпечення, 

аварійне сповіщення, забезпечення користувачів аеронавігаційною 

інформацією [156]. 

До складу Украероруху входять: Український центр планування 

використання повітряного простору України та регулювання повітряного руху 

(Украероцентр); Служба аеронавігаційної інформації України (САІ); 

Авіакомпанія «Украерорух»; Навчально-сертифікаційний центр 

«Украероруху»; Центр авіаційної підготовки та сертифікації, а також 6 

регіональних структурних підрозділів (РСП): РСП «Київцентраеро»; РСП 

«Кримаерорух»; Дніпропетровський РСП; Львівський РСП; Одеський РСП; 

Харківський РСП [52]. 

Ще одну групу суб’єктів публічного адміністрування сферою цивільної 

авіації складають самоврядні організації та органи громадського 

самоврядування, які здійснюють на постійній основі цілеспрямований вплив на 

відповідну сукупність правовідносин, що виникають у зв’язку з реалізацією 

кожним громадянином права на належні, комфортні, швидкі та безпечні 

перевезення. 

До громадських суб’єктів адміністративно-правового забезпечення 

функціонування авіаційного транспорту можна віднести: 

− професійну спілку авіапрацівників України, що є Всеукраїнською 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%83%D1%85%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B3%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B3%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%96
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неприбутковою громадською організацією, яка об’єднує на добровільних 

засадах працівників підприємств, установ та організацій цивільної авіації, 

гідрометеорологічної служби, авіаційно-спортивних товариств і клубів 

України, працівників та учнівську молодь, курсантів і студентів навчальних 

закладів за профілем діяльності згаданих відомств, інших організацій, 

незалежно від форм власності та видів господарювання і створена з метою 

представництва та захисту їх професійних, трудових, соціально-економічних 

прав та інтересів;  

− профспілку авіабудівників України, яка була заснована в 1991 році на 

базі первинних організацій профспілки трудящих авіаційної промисловості 

колишнього СРСР, що діяли на підприємствах галузі, розташованих на 

території України. Профспілка авіабудівників України є членською 

організацією Федерації профспілок України, Координаційної Ради профспілок 

машинобудування і оборонного комплексу України, Міжнародного об'єднання 

профспілок трудящих авіаційної промисловості (країн СНД), Міжнародної 

Євразійської Федерації профспілок металістів (МЄФМ), глобального 

об’єднання профспілок IndustriALL [216]; 

− Федерацію роботодавців транспорту України − засновану у 

2005 р. громадську організацію, до складу якої входять обласні об'єднання 

роботодавців транспорту та яка має за мету представництво та захист законних 

інтересів роботодавців і їх організацій в галузі транспорту у економічній, 

соціальній, трудовій та інших сферах, у тому числі в їх відносинах з іншими 

сторонами соціального діалогу; 

− Асоціацію «Аеропорти України» цивільної авіації, мета діяльності якої 

полягає у сприянні безпеці авіації та господарській діяльності її учасників, 

представництві їх інтересів у відносинах з органами державної влади, місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами та організаціями будь-яких форм 

власності та захисті законних прав та інтересів учасників Асоціації, без права 

втручання у комерційну та виробничу діяльність [247]; 

− Асоціацію авіапідприємств України, яка є національною організацією, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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що об’єднала переважну більшість підприємств національної авіаційної галузі, 

що забезпечують авіаційні перевезення та обслуговування в авіаційній галузі 

(зокрема, авіакомпанії та  аеропорти); 

− Громадську спілку «Українська авіатранспортна асоціація», метою 

діяльності якої є задоволення та захист законних економічних та інших 

спільних інтересів своїх членів, недопущення будь-яких проявів дискримінації 

національних операторів на ринку авіаційних перевезень та суміжних ринках, 

сприяння інтеграції України до єдиного авіаційного простору Європи та 

розвитку авіаційної галузі і інфраструктури авіаційного транспорту та ін. [248]. 

В нинішніх умовах розширення ринку авіаційних перевезень, 

удосконалення законодавства стосовно форм, механізмів реалізації та 

впорядкування відносин сторін в рамках державно-приватного партнерства з 

урахуванням особливостей аеропортів та відповідного міжнародного досвіду 

(концесія, оренда, управління та експлуатація, інші форми інвестування та 

залучення фінансування), а також можливого створення багатосторонніх 

акціонерних товариств між державою та комунальними власниками, та/або (де 

стратегічно та економічно доцільно) з приватними інвесторами перед державою 

постає завдання щодо вироблення нових ефективних способів адміністративно-

правового забезпечення «авіаційної» сфери, що будуть засновані на принципах 

приватно-державного партнерства, чіткого аналізу ситуації в галузі, взаємодії з 

професійним об’єднанням учасників сфери. Тому доцільною виглядає 

можливість об’єднання діючих громадських спілок (обʼєднань, асоціацій, 

федерацій) в єдину Всеукраїнську асоціацію повітряного транспорту, що 

надасть можливість сприяти не лише захисту малого та середнього авіаційного 

бізнесу, але й дотриманню її учасниками законодавчо встановлених стандартів і 

правил у сфері функціонування авіаційного транспорту, а надані такими 

суб’єктами господарювання послуги будуть гарантовано якісними. 

Громадськими інституціями не обмежується коло суб’єктів 

адміністративно-правового забезпечення функціонування авіаційного 

транспорту, адже певний вплив на вказану галузь справляють приватні 
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суб’єкти, серед яких: 

− експлуатанти (повітряних суден, аеропортів, аеродромів) − юридичні 

або фізичні особи, які експлуатують чи пропонують послуги з експлуатації 

повітряних суден та на яких покладено безпосереднє забезпечення безпеки 

польотів повітряних суден. Експлуатант аеропорту має сертифікат на право 

здійснення діяльності з наземного адміністрування в аеропорту. Крім цього, 

одними з основних функцій експлуатантів є забезпечення контролю за 

виконанням авіаційними фахівцями всіх категорій вимог національних та 

корпоративних авіаційних правил, які їх стосуються; установлення і 

забезпечення функціонування системи управління авіаційною безпекою 

(виявлення загроз, розроблення процедур оцінки і зменшення ризику 

небезпеки, здійснення моніторингу стану авіаційної безпеки на об'єктах та 

відпрацювання попереджувальних та превентивних заходів безпеки, контроль 

за якістю підготовки диспетчерів з авіаційної безпеки тощо) [168; 141; 167; 172];  

− страхові компанії, які надають послуги щодо страхування цивільних 

повітряних суден; страхування відповідальності авіаційного перевізника за 

шкоду, заподіяну пасажирам, багажу, вантажу і пошті; страхування осіб, які 

мають право перебувати на борту повітряного судна на законних підставах без 

придбання квитків; страхування членів екіпажу повітряного судна та іншого 

авіаційного персоналу тощо [170]. 

− служба авіаційної безпеки авіаційного суб’єкта [169] (САБ), яка 

створюється авіаційним суб'єктом з метою здійснення заходів із забезпечення 

захисту, охорони та безпеки пасажирів, членів екіпажу, авіаційного персоналу, 

повітряних суден, об'єктів авіаційного суб'єкта та об'єктів радіонавігаційного 

забезпечення незалежно від їх форм власності та підпорядкованості; 

− керівник аеропорту, на якого покладено обов’язки щодо: розроблення, 

погодження з уповноваженим органом з питань цивільної авіації, затвердження 

та виконання програми авіаційної безпеки аеропорту; створення аеропортового 

комітету з авіаційної безпеки тощо; 

− провайдери аеронавігаційного обслуговування, які надають послуги 
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щодо: обслуговування повітряного руху; організації авіаційного електрозв'язку, 

навігації та спостереження; обслуговування аеронавігаційною інформацією; 

метеорологічного обслуговування авіації [187]; 

− суб'єкти авіаційної діяльності, які надають послуги з наземного 

обслуговування, що підлягають обов'язковій сертифікації, провадять свою 

діяльність на території аеропорту та аеродрому на підставі відповідного 

сертифіката, виданого уповноваженим органом з питань цивільної авіації, а 

також договору, укладеного з експлуатантом аеропорту (аеродрому) [134; 149]. 

Отже, публічне адміністрування у сфері функціонування авіаційного 

транспорту, маючи певну специфіку, представлено декількома рівнями, а саме: 

1) міжнародне (здійснюється міжнародними організаціями цивільної авіації, в 

тому числі Європейським судом з прав людини, Міжнародним арбітражем 

тощо); 2) національне (суб’єктом виступає держава в особі органів державної 

влади та місцевого самоврядування); 3) громадське (здійснюється 

самоврядними організаціями та органами громадського самоврядування); 

4) локальне (субʼєкти авіаційної діяльності, що здійснюють наземне 

адміністрування в аеропортах, надають послуги страхування цивільної авіації, 

аеронавігаційного та наземного обслуговування тощо) адміністрування.  

Незважаючи на, здавалося б, нібито упорядковану систему управління 

авіаційною галуззю, вчені слушно вказують на певне дублювання повноважень 

Державіаслужби та Міністерства інфраструктури України, тим більше, що саме 

у складі міністерства функціонує самостійний структурний підрозділ «Відділ 

авіаційного транспорту», основними завданнями якого є забезпечення у межах 

своїх повноважень проведення єдиної економічної, тарифної та науково-

технічної політики в галузі авіаційного транспорту та використання 

повітряного простору [231, с. 183]. 

Підсумовуючи викладене, доцільним вбачається вжиття заходів щодо 

підвищення ефективності системи суб’єктів адміністративно-правового 

забезпечення функціонування авіаційного транспорту, серед яких: 

− забезпечення достатньої незалежності Державної авіаційної служби 
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України від Міністерства інфраструктури України та виключення при цьому 

дублювання відповідних повноважень; 

− визначення правового статусу національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сфері транспорту, та створення необхідного правового 

підґрунтя для її роботи; 

− забезпечення незалежності Національної комісії з розслідування 

авіаційних подій, порядок формування якої також дотепер неясний; 

− забезпечення партнерства та співробітництва органів виконавчої влади 

та органів місцевого самоврядування, представників бізнесових, освітніх та 

наукових кіл, громадських об’єднань в сфері цивільної авіації; 

− забезпечення дерегуляції діяльності суб'єктів авіаційного транспорту, 

лібералізації ринків авіаційних перевезень; 

− створення Всеукраїнської страхової асоціації, що забезпечить 

координацію діяльності національних страховиків у галузі страхування 

авіаційних ризиків; 

− вдосконалення державного регулювання діяльності підприємств 

авіаційного транспорту; 

− розширення можливостей громадських інституцій в публічному 

адмініструванні сфери авіаційних перевезень. 

 

 

2.3. Адміністративно-правові засоби забезпечення функціонування 

авіаційного транспорту 

 

Адміністративно-правовий вплив держави на суб'єктів авіаційної 

діяльності з метою приведення їх в належний стан, забезпечення ефективної 

роботи авіаційно-транспортної системи країни, організації якісних та безпечних 

авіаційних перевезень здійснюється шляхом застосування різноманітних 

правових інструментів, серед яких найбільш виразно виділяються засоби 

юридичного спрямування [55, с. 19], які різняться характером властивих їм 
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приписів та специфікою правового регулювання у згаданій сфері. 

Значущість адміністративно-правових засобів забезпечення нормальної 

роботи авіаційно-транспортного комплексу обумовлена їх здатністю впливати 

на різного роду суспільні відносини, що складаються під час експлуатації 

повітряних транспортних засобів, на поведінку суб'єктів авіаційної діяльності, 

експлуатантів, споживачів авіапослуг тощо.  

Для досягнення цієї мети необхідно визначитися з поняттям 

адміністративно-правових засобів і виокремити з арсеналу ті з них, якими 

володіє держава і суспільство для забезпечення належного функціонування 

авіаційного транспорту, а також визначитися з їх класифікацією. Актуальність 

даного завдання обумовлена також тим, що й досі відсутня єдина думка вчених-

юристів щодо визначення поняття таких засобів. Хоча останні є різновидом 

правових засобів і, відрізняючись певною своєрідністю, мають основні 

характеристики останніх. 

Особливості об’єктів, предметів і завдань численних наукових розробок, 

що зачіпають різні аспекти проблеми правових засобів, породжують 

різноманітність у висновках авторів про їх поняття і види [4, с. 19]. 

Судження вчених про поняття правових засобів коливаються в діапазоні 

від визнання такими майже всіх явищ правової дійсності до їх ототожнення із 

застосуванням санкцій [3; 53; 102]. 

Таке твердження пов’язано із етимологічною складовою терміна «засіб», 

адже в довідковій літературі він визначається як: прийом, спосіб дій; 

пристосування для здійснення якої-небудь діяльності [255, с. 85]; спосіб, 

прийом, захід, якась спеціальна дія, що дає можливість здійснити щось; те, що 

служить знаряддям у якійсь дії, справі [120, с. 390]. При цьому названа 

юридична категорія майже завжди ототожнюється ще з одним синонімічним їй 

поняттям, яким є «спосіб». Останній визначається як: 1) напрям, характер дій, 

метод, засіб для здійснення, досягнення чогось; 2) особливість, манера 

виконання чого-небудь; встановлений порядок чогось [267, с. 124, 376]. Тобто в 

одних випадках засіб визначається як спосіб, в інших – навпаки. 
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Певні засоби завжди пов’язані з юридичної технологією їх застосування і 

безперервно супроводжують один одного. Наприклад, механізм ліцензування 

полягає в нормативному встановленні ліцензійних умов і вимог, порядку 

розгляду звернень за видачею ліцензій, уточнення і персоналізації стандартів 

ведення діяльності, здійснення нагляду і вирішення питання про припинення дії 

дозволу.  

З цього приводу вірно зазначає Б.І. Пугинський, що кожен засіб утворює 

деякий комплекс дій юридичного характеру, внаслідок чого воно піддається 

законодавчому регулюванню порядку оформлення, визначення змісту, способів 

і термінів здійснення [217, с. 97], що свідчить про їх особливий операційний 

рівень. 

У контексті понять «правовий вплив», «правове регулювання» 

В.М. Хропанюк розглядає поняття «правові засоби» та стверджує, що вони 

«утворюють цілісний, системний юридичний механізм, що забезпечує 

урегульованість всієї сукупності суспільних відносин, які є предметом 

правового регулювання» [267, с. 244-245]. 

Іншими словами, перед нами ті ж юридичні норми, заходи заохочення, 

санкції тощо, які постають як функціональні явища, як інструменти реалізації 

цінності права [4, с. 12-19]. 

Спростовуючи думку вчених про те, що правові засоби є особливим 

явищем правової дійсності, С.С. Алексєєв зазначає, що «питання правових 

засобів полягає не стільки у виділенні в особливий підрозділ тих чи інших 

фрагментів правової дійсності, скільки в їх особливому баченні в …певному 

ракурсі − їх функціонального призначення, їх ролі як інструментів… вирішення 

соціальних задач» [5, с. 151]. Водночас спроби звести правові засоби до певного 

кола правових явищ, причому таких, які мають «ненормативний характер», 

вчений вважає недоречними. І це очевидно, адже особливості об’єктів, 

предметів і завдань численних наукових розробок, які зачіпають різні аспекти 

проблеми правових засобів, породжують різноманітність у висновках авторів 

про їх поняття і види. 
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З огляду на це загальні ознаки правових засобів полягають у тому, що 

вони: 

1) виражають собою всі узагальнюючі юридичні засоби забезпечення 

інтересів суб’єктів права, досягнення поставлених цілей (в цьому проявляється 

соціальна цінність даних утворень і права в цілому); 

2) віддзеркалюють інформаційно-енергетичні якості та ресурси права, що 

надає їм особливої юридичної сили, спрямованої на подолання перешкод, що 

стоять на шляху задоволення інтересів учасників правовідносин; 

3) поєднуючись певним чином, виступають основними працюючими 

частинами (елементами) дії права, функціональної сторони механізму 

правового регулювання, правових режимів; 

4) призводять до юридичних наслідків, конкретних результатів, того чи 

іншого ступеня ефективності або дефектності правового регулювання; 

5) забезпечуються державою [105, с. 507]. 

З іншого боку, суттєві риси правових засобів полягають в тому, що: 1) це 

інструменти впливу одного суб’єкта на інший; 2) вони забезпечують 

переважання волі суб’єкта влади; 3) призначені для організації та 

упорядкування суспільних відносин, що мають місце в системі певних 

процесів; 4) вони пропонуються або дозволяються правом, є обґрунтованими, їх 

використання не суперечить кінцевій меті; 5) це способи свідомого впливу, 

заплановані і придатні для багаторазового повторення. 

Важлива роль в системі зазначених засобів відводиться засобам 

адміністративно-правого характеру, які за своїм розмаїттям складають 

найбільш численну групу поряд з іншими (кримінально-правовими, цивільно-

правовими тощо). 

Саме адміністративно-правові засоби в комплексі є одним з ефективних 

структурних елементів охоронної діяльності органів держави, спрямованої на 

формування і розвиток суспільних відносин у різноманітних галузях на міцній 

нормативній основі [226, с. 25]. 

На нашу думку, суспільні відносини, що регулюються державою за 
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допомогою правових засобів, носять, як правило, характер примусу, а різновид 

цих суспільних відносин і посягань на ці відносини, зумовлює необхідність 

застосування різних видів державного примусу, які відрізняються за своїм 

змістом, підставами і порядком реалізації. Як правило, розрізняють чотири 

основні види державного примусу: кримінально-правовий, цивільно-правовий, 

дисциплінарний і адміністративно-правовий. 

Жодним чином не применшуючи вплив інших юридичних галузей, слід 

визнати, що саме адміністративне право відіграє провідну роль в організації 

належного функціонування авіаційного транспорту. «Наразі саме 

адміністративне право несе основне навантаження з організації, охорони й 

захисту суспільних відносин на транспорті», – пише А.С. Ловінюков 

[101, с. 12].  

Звертаючись до юридичної природи адміністративно-правових засобів, 

наприклад, В.К. Колпаков та О.В. Кузьменко, зазначають, що за допомогою 

засобів адміністративного права (норми, відносини, законодавство, компетенція 

суб'єктів, способи реалізації норм) здійснюється зовнішнє вираження і 

юридичне оформлення публічного інтересу в управлінні [76, с. 31].  

У зв’язку з цим не можна не погодитись з тими вченими, які 

наголошують на виключній значущості адміністративно-правових засобів як 

одного з ефективних структурних елементів охоронної діяльності органів 

держави. Їх застосування перебуває в органічному взаємозв’язку із 

забезпеченням належного порядку в публічній сфері. Значення, 

цілеспрямованість, особливості змісту і порядок застосування адміністративно-

правових засобів закріплені адміністративним законодавством України 

(законами та урядовими постановами), а свій розвиток і деталізацію вони 

отримують у відомчих нормативних актах і рішеннях місцевих органів влади та 

місцевого самоврядування [79, с. 123].  

На думку А.Т. Комзюка, адміністративно-правові засоби є 

багатоманітними, при цьому вони є взаємопов’язаними і взаємозалежними, 

складають цілісну систему, перетинаються з кримінально-правовими, 
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фінансово-правовими, економічними заходами, різноманітними методами 

організаційно-масової діяльності [78, с. 44-48]. «Тільки раціональне 

використання різноманітних засобів у взаємозв’язку, − наголошує вчений, − 

обґрунтований вибір основних з них, уміле поєднання їх і створюють умови для 

належного забезпечення здійснення, (визначеної мети) сприяють досягненню 

бажаних, очікуваних результатів. Вибір конкретного адміністративно-

правового засобу, доцільність його застосування в тій чи іншій ситуації 

визначаються умовами, що склалися, наявністю певних обставин, завданнями і 

компетенцією органу (посадової особи), який діє в даній ситуації» [78, с. 44-48]. 

Більшість розвинених в технічному відношенні країн використовують 

такий арсенал адміністративно-правових засобів, який дозволяє активно 

реалізовувати державну політику у сфері функціонування авіаційного 

транспорту, а саме: 

− є адекватним і виправданим з точки зору ресурсів, якими володіє 

держава, в тому числі технічною оснащеністю цивільною авіацією; 

− відповідає менталітету, настроям, загальній культурі суспільства; 

− являє собою збалансований поділ відповідальності між державою і 

експлуатантом; 

− надає можливість державі постійно впливати на діяльність 

експлуатанта, здійснювати контроль, не упускаючи при цьому можливості 

ефективного управління авіакомпаніями в рамках наданих повноважень; 

− дає можливість вибудовувати довірчі відносини між державою 

(уповноваженим органом в галузі цивільної авіації) і експлуатантом 

[245, с. 113-114]. 

Відтак, сукупний вплив наявного арсеналу адміністративно-правових 

засобів визначає сутність публічно-правового забезпечення функціонування 

авіаційного транспорту, а регулювання відповідних суспільних відносин і 

одночасно їх охорона адміністративно-правовими засобами є однією з умов 

розвитку авіаційно-транспортного комплексу, надання якісних авіаційних 

послуг, а також забезпечення безпечних, швидких та комфортних повітряних 
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перевезень. 

Предметом регулювання таких засобів є відносини, що складаються у 

сфері організації та діяльності органів публічного адміністрування авіаційною 

галуззю, функціонування суб’єктів авіаційної діяльності тощо. У даній сфері 

чітко простежується сутність адміністративно-правових засобів як особливого 

елемента в системі публічно-правового забезпечення функціонування 

авіаційного транспорту. 

Підсумовуючи, під адміністративно-правовими засобами слід розуміти 

використовувані в адміністративно-правовій діяльності суб’єктів владних 

повноважень (в тому числі й тих, кому такі повноваження делеговані) способи 

формування, зміни або припинення суспільних відносин відповідно до завдань і 

цілей, що стоять перед державою. 

З огляду на специфіку досліджуваної сфери, безперечно, адміністративно-

правовим засобам забезпечення роботи авіаційно-транспортної системи 

притаманні виділені нами загальні ознаки правових засобів. Однак особливість 

досліджуваного об’єкта їх регулювання наповнює ці ознаки певною мірою 

своєрідним змістом. 

Так, адміністративно-правові засоби забезпечення функціонування 

авіаційного транспорту застосовуються державою (в особі уповноважених 

органів і посадових осіб) та спрямовані, перш за все, на регулювання (зміну) 

поведінки суб’єктів, які перешкоджають нормальній роботі авіаційно-

транспортного комплексу, гальмують розвиток галузі цивільної авіації, 

допускають протиправну поведінку в досліджуваній сфері, з метою її 

припинення і забезпечення умов для притягнення таких осіб до 

відповідальності, перш за все адміністративної. Крім того, ці засоби є 

інструментами впливу на діяльність суб’єктів владних повноважень, які 

здійснюють публічне адміністрування в сфері цивільної авіації. Такий правовий 

вплив необхідний для регламентації, впорядкування їх діяльності, забезпечення 

її законності та ефективності. 

З урахуванням викладеного адміністративно-правові засоби 
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забезпечення функціонування авіаційного транспорту можна визначити як 

передбачені нормами адміністративного права інструменти (прийоми, 

способи) впливу держави на суспільні відносини, що виникають в галузі 

цивільної авіації, з метою їх регулювання, охорони і розвитку, створення умов 

для виконання авіаційних робіт та польотів авіації загального призначення, 

організації повітряних перевезень та їх обслуговування, надання авіаційних 

послуг на засадах якості, безпечності та комфорту. 

Зазначені адміністративно-правові засоби дозволяють не тільки 

забезпечувати організацію повітряних сполучень, але й своєчасно реагувати на 

правопорушення у сфері цивільної авіації, запобігати їм, відшкодовувати 

матеріальні збитки, завдані державі, і притягати винних до відповідальності. 

У правничій науці відсутній єдиний підхід до класифікації 

адміністративно-правових засобів. Так, одні вчені поділяють адміністративно-

правові засоби на загальнообов'язкові правила, засоби переконання, засоби 

примусу [226, с. 29-31], другі – крім вказаних додають ще засоби контролю та 

відновлювальні засоби [116, с. 171], треті − засоби переконання і примусу 

[265, c. 11], четверті − поділяють правові та організаційні [214], пʼяті − на 

засоби адміністративно-правової охорони, діяльності правоохоронних органів 

та регулювання цивільно-правового обігу [136, с. 15-16], шості – на засоби 

дозвільної та управлінської природи [276, с. 155] тощо. 

Отже, адміністративно-правові засоби, що застосовуються з метою 

забезпечення функціонування авіаційного транспорту, перш за все, можуть 

бути поділені на засоби примусового та непримусового характеру, прямого та 

непрямого (опосередкованого) правового впливу на авіаційні правовідносини, а 

також публічно-правового та економічного регулювання. Разом з тим, з метою 

більш повного розкриття сутності таких засобів та враховуючи специфіку 

авіаційної галузі, їх доречно поділяти за функціональним призначенням на 

організаційні, економічні, контрольно-наглядові та охоронні (превентивно-

примусові).  

Перша група означених засобів має силу наказу, жорсткого обмеження, 
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спирається на суворе виконання законодавчих норм і забезпечує захист 

інтересів прав споживачів. Організаційні засоби є сукупністю інструментів 

адміністративного впливу суб’єктів владних повноважень на експлуатантів, 

авіаперевізників, суб’єктів авіаційної діяльності з метою приведення їх у 

належний стан. Метою застосування організаційних засобів є забезпечення 

безумовного і найбільш раціонального виконання задач (поточних та 

перспективних), що стоять перед експлуатантом.  

Характерною особливістю організаційних засобів регулювання авіаційної 

сфери є наявність владного характеру взаємовідносин. Даний блок включає в 

себе також законодавче регулювання.  

Організаційні засоби характеризуються розпорядницьким і 

адміністративним впливом на керовану систему. Такий вплив здійснюється за 

допомогою організаційного регламентування, нормування та організаційно-

методичного інструктування. Крім цього, до організаційних засобів 

забезпечення функціонування авіаційного транспорту слід віднести: 

− реєстраційні дії, що полягають у реєстрації цивільних повітряних суден 

та цивільних аеродромів [150; 180]; 

− надання допуску: до експлуатації повітряних суден, в тому числі легких; 

до експлуатації аеродромів, злітно-посадкових майданчиків, аеропортів; 

авіаційного персоналу до авіаційної діяльності; персоналу з наземного 

обслуговування до роботи з відповідним сертифікатом [174]; 

– видачу дозволів: на виконання польотів для цивільних повітряних суден; 

на виліт з аеропортів України та приліт до аеропортів України. Згідно статті 29 

Повітряного кодексу України використання повітряного простору України 

здійснюється в обовʼязковому дозвільному порядку. Зокрема, використання 

повітряного простору України здійснюється на підставі дозволів, що надаються 

органами об'єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху 

відповідно до порядку, визначеного Положенням про використання 

повітряного простору України [159] тощо; 

– сертифікацію, якій підлягає тип цивільного повітряного судна, кожний 
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виготовлений в Україні екземпляр цивільного повітряного судна, кожне 

цивільне повітряне судно, що імпортується в Україну, планери, дельтаплани, 

надлегкі літальні апарати, інші повітряні судна спортивного призначення, 

повітряні судна аматорської конструкції, аеростатичні апарати та допоміжні 

пристрої, що впливають на безпеку польотів, кожне цивільне повітряне судно, 

що експортується з України; експертні центри у сфері авіаційної діяльності; 

розробник, виробник і експлуатант цивільної авіаційної техніки [183]; 

авіаційний персонал (здійснюється шляхом видачі свідоцтв авіаперсоналу) 

[173]; цивільні аеродроми та аеродроми спільного використання, аеропорти 

[181]; повітряні траси і місцеві повітряні лінії; служби авіаційної безпеки [186]; 

цивільні повітряні судна на придатність щодо шуму на місцевості; навчально-

тренувальні центри з підготовки персоналу з авіаційної безпеки [185]; 

авіаційний персонал, що здійснює експлуатацію повітряних суден, 

використання повітряного простору та обслуговування повітряного руху [176]; 

субʼєкти, що надають послуги з аеронавігаційного обслуговування [187], та 

експлуатанти, що здійснюють експлуатацію цивільних повітряних суден 

(літаків) з метою виконання комерційних транспортних перевезень згідно з 

вимогами OPS 1 [182; 235, с. 77-78].  

У ряді країн з розвинутою економікою ще на етапі становлення нових 

видів транспорту було закріплено необхідність запровадження таких форм 

державного регулювання, сфера яких є ширшою за сферу сертифікаційних 

операцій і охоплює всі аспекти діяльності авіакомпанії щодо високоякісного і 

безпечного обслуговування клієнтів. Йдеться про ліцензування транспортної 

діяльності.  

Відповідно до статті 92 Повітряного кодексу України авіаційний 

перевізник, який виконує перевезення пасажирів та/або вантажу за плату та/або 

за наймом, повинен мати ліцензію на провадження діяльності з перевезення 

пасажирів та/або вантажу повітряним транспортом, яка видається 

уповноваженим органом з питань цивільної авіації згідно із законодавством 

України. На авіаційному транспорті ліцензування здійснюється на основі 
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Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення 

пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів повітряним 

транспортом, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 

10 березня 2017 р. № 134 [155]. 

Ще одним різновидом організаційних засобів забезпечення належного 

функціонування авіаційного транспорту є стандартизація. Водночас Повітряний 

кодекс України абсолютно не зачіпає процесів стандартизації, які складають основу 

сертифікації. Як відомо, проблеми стандартизації транспортних об’єктів і 

технологічних процесів займають важливе місце в юридичних актах і діяльності 

ІКАО. Сьогодні доцільними є розробка та прийняття Програми стандартизації в 

галузі авіаційної промисловості, яка має стати інструментом практичної реалізації 

змін у нормативному регулюванні питань авіаційних стандартів. 

Значну роль в забезпеченні належного рівня авіаційних перевезень 

відіграють адміністративно-правові засоби економічного характеру. Економічні 

способи відрізняються втручанням в ринок транспортних послуг через вплив на 

розвиток-регрес конкуренції, балансування попиту та пропозиції. У свою чергу, 

економічне регулювання може бути представлено у двох формах і носить 

автоматичний і безадресний характер: пряме регулювання припускає 

використання фінансів, податкових і бюджетних методів, що включають 

різного роду дотації та доплати зі спеціальних фондів державного, 

регіонального та місцевих рівнів, а також пільгові кредити. Непряме 

регулювання задіє економічні інтереси і стимули, що впливають на економічну 

поведінку господарюючих суб’єктів і споживачів, а не сам фізичний процес 

виробництва і споживання. Слід додати, що пряме економічне регулювання 

передбачає використання різноманітних форм безповоротного фінансування 

галузі та організацій. Це субвенції, або прямі субсидії, які включають в себе 

дотації та доплати з бюджетів різних рівнів на компенсацію доходів 

виконавцям послуг. Сюди необхідно віднести пільгові кредити, податкові 

пільги, лізинговий інструментарій для відновлення зношеної виробничо-

технічної бази транспорту. До непрямих форм відносяться важелі податкової, 
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амортизаційної, митно-тарифної політики тощо [249]. 

Вдосконалення системи адміністративно-правових засобів економічного 

спрямування вченими вбачається за рахунок: 

– запровадження інструментів податкового стимулювання виробничого 

процесу літакобудівного підприємства [129]; 

– розвитку кредитних механізмів і лізингу з фінансування виробництва і 

постачання авіаційних суден; запровадження стимулів для вітчизняних та 

іноземних компаній до інвестування в авіаційно-будівельну промисловість [64];  

– правового забезпечення інвестиційної діяльності у сфері розвитку 

цивільної авіації [107, с. 39-40; 16, с. 125-127] тощо. 

Важливу роль в адміністративно-правовому забезпеченні належного 

функціонування авіаційного транспорту відіграють контрольно-наглядові 

засоби, адже їх безпосереднє застосування має за мету перевірку додержання 

вимог законодавства у сфері повітряних перевезень пасажирів та багажу, 

вантажів, небезпечних вантажів, товарів військового призначення та подвійного 

використання; суб’єктів авіаційної діяльності та експлуатантів аеропортів щодо 

дотримання авіаційних правил України в частині забезпечення екологічної 

безпеки цивільної авіації; обов’язкового авіаційного страхування та фінансово-

економічної спроможності виконання експлуатантами норм і правил з питань 

безпеки авіації тощо. Докладно контрольно-наглядовим засобам присвячено 

підрозділ 2.4 дисертації. 

Запобігання, виявлення та припинення правопорушень у сфері 

функціонування цивільної авіації забезпечується шляхом застосування 

широкого набору охоронних (превентивно-примусових) засобів, які, з одного 

боку, мають яскраво виражений профілактичний характер, з іншого − 

здійснюються у примусовому порядку, тобто в процесі односторонньої 

реалізації владних повноважень, та виражаються, як правило, у вигляді певних 

обмежень та заборон [111, с. 21]. При цьому реалізація таких заходів 

відбувається без участі вільної волі підвладного суб’єкта, яка б базувалася на 

розумінні суспільних необхідностей. У даному випадку відсутня добровільність 
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підкорення, яка є при виконанні загальноправових заборон [111, с. 21-24], а 

також під час застосування організаційних та економічних засобів. 

Саме охоронні засоби є об’єктивною передумовою подолання негативних 

явищ в авіаційній галузі, недопущення завдання шкоди навколишньому 

природному середовищу під час експлуатації повітряних суден, а також 

припинення порушень авіаційних правил та притягнення винних у зв’язку із 

цим осіб до юридичної відповідальності. Превентивно-примусові (охоронні) 

засоби виступають дієвим інструментом забезпечення законності та дисципліни 

у сфері функціонування авіаційного транспорту. Основний зміст такої 

діяльності полягає у виявленні всіх випадків порушення законів і підзаконних 

актів та притягненні винних до юридичної відповідальності, в усуненні причин 

та умов, що сприяють порушенню норм, правил і стандартів у згаданій сфері. 

Як превентивні засоби на авіаційному транспорті також застосовуються 

огляди (передпольотний і післяпольотний) та спеціальні догляди. Зокрема, 

метою проведення передпольотного огляду є забезпечення безпеки повітряного 

судна й осіб,  що перевозяться на ньому,  виявлення предметів, загрози та 

пошкоджень, які можуть привести до авіаційної події. 

З іншого боку, післяпольотний огляд провадиться в обсязі 

передпольотного огляду з метою виявлення сторонніх предметів, можливо 

залишених пасажирами, іншими особами на борту або біля повітряного судна. 

При цьому, у разі виявлення підозрілих ознак з питань авіаційної безпеки, огляд 

припиняється і, на вимогу командира екіпажу, призначається догляд 

повітряного судна. Метою останнього є забезпечення безпеки повітряного 

судна та осіб, що перебувають на ньому, виявлення предметів загрози, 

пошкоджень, які можуть привести до авіаційної події, виявлення ознак спроби 

здійснення акту незаконного втручання чи інших протиправних дій [188]. 

Адміністративно-правові засоби припинювального характеру є найбільш 

численними в названій групі охоронних засобів забезпечення функціонування 

авіаційного транспорту. Вони застосовуються з метою припинення 

адміністративних проступків, злочинів, а також об’єктивно протиправних діянь 
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у сфері функціонування авіатранспорту, усунення їх шкідливих наслідків, 

забезпечення умов для подальшого застосування заходів адміністративної та 

іншої відповідальності, а також зниження рівня аварійності та травматизму в 

зазначеній сфері [220, с. 224-225]. 

Заходи адміністративного припинення правопорушень на авіаційному 

транспорті є засобом захисту суспільних відносин, що складаються в цій сфері, 

від небезпеки незалежно від того, виникла вона внаслідок правопорушення чи 

іншого вчинку або події. Підставою для застосування даного виду 

адміністративного примусу (на відміну від адміністративно-запобіжних 

заходів) виступає не можлива, а безпосередня небезпека для об’єктів, що 

охороняються правом [235, с. 129].  

Деякі вчені пропонують до вищезазначених заходів адміністративного 

припинення порушень на авіаційному транспорті додати ще такий захід, як 

тимчасове затримання та зберігання повітряного судна на спеціальному 

майданчику, що набуде особливого значення з поширенням авіації загального 

призначення [242]. Безумовно, такий захід матиме місце серед інших 

юрисдикційних заходів припинення порушень на авіаційному транспорті, але 

для цього підстави та порядок його застосування доцільно закріпити в чинному 

адміністративно-деліктному законодавстві.  

Окрему роль серед охоронних (превентивно-примусових) засобів 

забезпечення функціонування цивільної авіації відіграють заходи 

адміністративної відповідальності, які слугують дієвим правовим засобом 

правоохоронного призначення в галузі повітряного транспорту, що 

застосовується з метою організації нормального функціонування його 

суб’єктів, забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на його 

об’єктах, профілактики та боротьби з різними правопорушеннями [37, с. 8]. 

Фактично адміністративну відповідальність за правопорушення на 

авіаційному транспорті передбачено ст. 111-113, 137, ч. 2 ст. 120, ч. 3 ст. 133, 

що входять до глави 10 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

[73]. Разом з тим у чинному законодавстві можна спостерігати спроби 
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законодавця визначити деякі склади адміністративних проступків, оминаючи 

основний кодифікований акт, яким є КУпАП. Насамперед, йдеться про 

Повітряний кодекс України, стаття 126 якого встановлює відповідальність за 

порушення законодавства в галузі цивільної авіації та вказує, що за протиправні 

дії юридичні і фізичні особи, діяльність яких пов'язана з використанням 

повітряного простору України, розробленням, виготовленням, ремонтом та 

експлуатацією авіаційної техніки, здійсненням господарської діяльності в 

галузі цивільної авіації, обслуговуванням повітряного руху, забезпеченням 

безпеки авіації, несуть відповідальність згідно із законом. Водночас 

законодавцем не визначено вид юридичної відповідальності, хоча можна 

припустити, що йдеться про новий вид відповідальності − фінансову. 

Більше того, стаття 127 Повітряного кодексу України містить значний 

перелік правопорушень, за які до юридичних осіб − суб’єктів авіаційної 

діяльності можуть бути застосовані фінансові санкції. Проте, виходячи з 

положень статті 127 ПКУ, по-перше, не зрозуміло, як бути з фізичними 

особами – порушниками авіаційних правил, адже до них фінансові санкції 

застосовуються Кодексом; по-друге, Повітряним кодексом України за 

порушення законодавства в галузі цивільної авіації передбачений лише один 

вид стягнення – штраф, що значно обмежує можливості контролюючих 

суб’єктів до ефективного реагування на протиправні дії порушників. Хоча 

закон не уточнює, до якого виду відповідальності належать передбачені 

«фінансові санкції у вигляді штрафу», аналіз зазначених санкцій свідчить на 

користь їх адміністративно-правової природи [261]. 

Доречно також згадати, що певні склади порушень авіаційних правил 

встановлені не лише Повітряним кодексом України, але й підзаконними 

нормативними актами, що протирічить усталеній концепції виключного 

формування складів адміністративних проступків в єдиному кодифікованому 

акті [159]. 

Враховуючи викладене, обґрунтованою вважаємо позицію тих вчених, 

які наполягають на конкретизації складів адміністративних правопорушень у 
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КУпАП [240, с. 205; 261; 37, с. 8.37]. Підтримуючи їх, вважаємо за доцільне для 

оптимізації адміністративної відповідальності за порушення законодавства про 

авіаційний транспорт доповнити Особливу частину Кодексу України про 

адміністративні правопорушення нормами, які б передбачали відповідні заходи 

відповідальності, а саме: 

 доповнити статтею 1111 «Порушення правил надання інформації 

уповноваженому органу з питань цивільної авіації» такого змісту: 

«Стаття 1111. Порушення правил надання інформації уповноваженому 

органу з питань цивільної авіації 

Ненадання до уповноваженого органу з питань цивільної авіації 

інформації, обов'язкове подання якої встановлюється законодавством або 

авіаційними правилами України, надання недостовірної інформації або надання 

інформації з порушенням встановлених строків, –  

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб, громадян – 

суб’єктів підприємницької діяльності – від п’ятдесяти до ста 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Невиконання вимог до інформування органів контролю за дотриманням 

порядку використання повітряного простору України про виконання польотів 

та провадження іншої діяльності з використання повітряного простору 

України, − 

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб, громадян – 

суб’єктів підприємницької діяльності – від п’ятдесяти до ста 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»; 

 доповнити статтею 1112 «Порушення правил проведення льотних 

випробувань» такого змісту: 

«Стаття 1112. Порушення правил проведення льотних випробувань  

Проведення льотних випробувань без схвалених уповноваженим органом з 

питань цивільної авіації програм льотних випробувань, з порушенням 

обмежень, визначених уповноваженим органом з питань цивільної авіації, з 

недотриманням заходів безпеки, а також виконання польотів, що не входять 
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до програми приймальних випробувань, –  

тягне за собою накладення штрафу на громадян від ста до двохсот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб, громадян – 

суб’єктів підприємницької діяльності – від трьохсот до п'ятисот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»; 

 доповнити статтею 1333 «Порушення правил надання послуг з 

перевезення пасажирів чи вантажів авіаційним транспортом» такого змісту: 

«Стаття 1333. Порушення правил надання послуг з перевезення 

пасажирів чи вантажів авіаційним транспортом 

Порушення правил повітряних перевезень та обслуговування пасажирів, 

багажу, вантажу і пошти, а також визначених нормативів якості такого 

обслуговування, –  

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб, громадян – 

суб’єктів підприємницької діяльності – від п’ятдесяти до ста 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Ненадання встановлених послуг пасажирам з обмеженими 

можливостями (інвалідам), перевізником пільг пасажиру, встановлених 

законом, а також надання послуг з перевезення пасажирів або вантажу 

повітряним судном без відповідної ліцензії, – 

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб, громадян – 

суб’єктів підприємницької діяльності – від п’ятдесяти до ста 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених 

частинами першою та другою цієї статті, − 

тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян». 

Окремо слід зазначити за порушення порядку використання повітряного 

простору України, які за статистикою займають більше ніж 50% від загальної 

кількості подій, що відбуваються під час експлуатації повітряних суден, а їхня 

кількість має тенденцію росту. Зокрема, протягом 2013-2016 років до НБРЦА 
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надійшли повідомлення про 1941 порушення порядку використання 

повітряного простору України. Із них у 2013 році – 35 порушень, у 2014 – 192, у 

2015 – 34 та у 2016 – 106. 

Щороку більше половини порушень відбувається з повітряними суднами, 

що не внесені в державний реєстр цивільних повітряних суден. Такі польоти є 

неконтрольованими як з боку органів Об’єднаної цивільно-військової системи 

організації повітряного руху (ОЦВС), обслуговування повітряного руху (ОПР), 

так і Державіаслужби, і несуть у собі високий ризик для безпеки польотів та 

національної безпеки України. Повітряні судна, що не внесені до Державного 

реєстру, зазвичай не мають гарантій льотної придатності та пілотуються 

особами, які не мають пілотських свідоцтв та не проходили льотну підготовку. 

Значна частина таких повітряних суден використовується для перевезення 

контрабанди.  

У 2016 році суттєво (у 7 разів) збільшилась кількість порушень, 

пов’язаних з несанкціонованим перетином державного кордону України. 

Найбільша кількість порушень пов’язана з несанкціонованим перетином 

Державного кордону України. Протягом 4-х років зареєстровано 74 випадки 

незаконного перетинання Держкордону, або 38% від усіх порушень. 

68 порушень (35% від усіх порушень) пов’язані з ненаданням або несвоєчасним 

наданням інформації про використання повітряного простору до органів ОЦВС 

та/або органів управління Повітряних Сил Збройних Сил України (ПСЗСУ). 14 

випадків порушень (7%) сталися внаслідок несанкціонованого вльоту в 

повітряний простір заборонених зон, 19 (10%) – з несанкціонованими 

польотами в зоні з особливим режимом використання повітряного простору, 19 

випадків (10%) – несанкціонованого вльоту в контрольований повітряний 

простір [6]. 

Викладене вказує на необхідність посилення відповідальності за 

порушення порядку використання повітряного простору України, насамперед 

адміністративної, у звʼязку з чим пропонується доповнити КУпАП статтею 1113 

«Порушення порядку використання повітряного простору України» такого 
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змісту: 

«Стаття 1113. Порушення порядку використання повітряного простору 

України 

Використання повітряного простору без подання заявок, отримання 

дозволу та/або умов його використання, з недотриманням умов використання 

повітряного простору України або плану польоту без дозволу або погодження 

органу обслуговування повітряного руху (органу управління повітряним рухом), 

крім аварійних випадків, а також порушення вимог щодо порядку перетинання 

державного кордону та виконання польоту в зоні з особливим режимом 

використання повітряного простору України, − 

тягне за собою накладення штрафу на громадян від ста до двохсот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб, громадян – 

суб’єктів підприємницької діяльності – від трьохсот до п'ятисот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян». 

Крім цього, вважаємо за доцільне встановити відповідальність посадових 

осіб за невжиття заходів щодо збереження інформації бортових і наземних 

реєстраторів параметрів польоту. Випадки втрати польотної інформації носять 

в останні роки масовий характер. Досить часто при розслідуваннях льотних 

пригод з'ясовується, що бортовий самописець не фіксував окремих параметрів, 

або запис припинився через якийсь час, або з якоїсь причини він взагалі не був 

включений перед польотом. 

Таким чином, лише збалансоване поєднання примусових та 

непримусових засобів адміністративно-правового забезпечення 

функціонування авіаційного транспорту дозволить створити належні умови 

розвитку авіаційної галузі, забезпечити якісні та безпечні повітряні 

перевезення, що в нинішніх умовах можна досягти виключно застосуванням 

заходів державно-примусового впливу. 
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2.4. Публічний контроль як засіб адміністративно-правового 

забезпечення функціонування авіаційного транспорту 

 

Значення публічного контролю у сфері функціонування авіаційного 

транспорту важко переоцінити, адже він виступає важливою складовою 

державного регулювання діяльності в галузі авіації та використання 

повітряного простору України, про що наголошується в статті 4 Повітряного 

кодексу України [134]. Саме контроль є важливим, а іноді й єдиним засобом 

перевірки ефективності формування державної політики та стратегії розвитку 

авіаційної галузі, використання повітряного простору України, застосування 

заходів безпеки авіації, реалізації загальнообов'язкових авіаційних правил 

України.  

Без контролю не є можливим забезпечити постійне спостереження 

уповноваженими владними інституціями за розробкою і виконанням 

нормативно-правових актів, які регламентують роботу авіаційної галузі, 

своєчасним виконанням бюлетенів, конструктивних доопрацювань щодо 

підвищення надійності авіаційної техніки, дотриманням вимог щодо 

професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації авіаційного 

персоналу, виконанням експлуатантами програм аналізу польотних даних, 

дотриманням програм підготовки льотного персоналу, тренажерних програм, 

рівнем техніки пілотування командно-льотного, інструкторського складу та 

льотного персоналу, який освоює нові типи повітряних суден (далі – ПС) тощо.  

З етимологічної точки зору термін «контроль» (франц. «controle») означає 

«перевірку чи спостереження з метою перевірки». Водночас французьке 

«controle (count+role)» утворилось від латинського префікса «contra», що 

означає протидію, і слова «role», що означає виконання якоїсь дії. Отже, слово 

«контроль», крім значення перевірки, нагляду з метою перевірки, має також 

значення протидії чомусь небажаному. У зазначеному контексті термін 

«контроль» слід розглядати як перевірку, а також спостереження з метою 
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перевірки для протидії чомусь небажаному, виявлення, попередження та 

припинення протиправної поведінки [70, с. 43].  

В юридичній довідниковій літературі контроль розглядається по-різному: 

як виконання законів, рішень тощо; як спостереження за відповідністю 

діяльності керованого об’єкта тим приписам, які він отримав від керуючого 

суб’єкта, та виконанням прийнятих рішень, він є конкретним самостійним; одна 

із форм здійснення влади, яка забезпечує дотримання встановлених приписів 

[275, с. 68]. 

Як вважає О.Ф. Андрійко, сутність контролю полягає в перевірці 

відповідності дій установленим правилам, нормам, стандартам, в отриманні 

інформації про процеси, які відбуваються в суспільстві, та сприянні 

подальшому його розвиткові [8, с. 29]. 

З огляду на розуміння сутності контролю у сфері управління як нагляду 

за відповідністю діяльності того, ким управляють, тим приписам, які він 

отримав від суб’єкта управління та виконанням прийнятих рішень, 

І.К. Залюбовська зазначає, що контроль є конкретним самостійним видом 

діяльності. Контроль не існує ізольовано, оскільки не існує контролю заради 

контролю. Проте його визначають як самостійну, функціонально виділену й 

об’єктивно необхідну діяльність, що виражена в цілеспрямованій, самостійній 

роботі [60, с. 7]. 

Суть контролю полягає в спостереженні за функціонуванням 

відповідного підконтрольного об'єкта; отриманні об'єктивної і достовірної 

інформації про стан законності і дисципліни; вжитті заходів щодо 

попередження і усунення порушень законності і дисципліни, виявленні причин 

і умов, які сприяють правопорушенню; вжитті заходів щодо притягання до 

відповідальності винних осіб [123, с. 291]. 

Розглядаючи природу контролю, В.Б. Авер’янов основний акцент робить 

на його властивості щодо спостереження та перевірки розвитку суспільної 

системи й усіх її елементів відповідно до визначених напрямів, а також 

попередження та виправлення можливих помилок і неправомірних дій, що 
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перешкоджають такому розвитку [2, с. 349]. Підтримуючи позицію 

В.Б. Авер’янова, Н.Р. Нижник слушно наголошує, що «контроль полягає в 

тому, щоб не лише виявити, але й попередити помилки і недоліки в роботі 

учасників управління, шукати нові резерви та можливості» [119, с. 57]. А це 

означає, що у минуле має відійти традиційний підхід – виявити і покарати за 

допомогою контролю, адже зараз на перший план, при його здійсненні, 

висувається питання про те, чому так вийшло і що треба зробити, щоб досягти 

кращого результату [71, с. 64].  

Дійсно, чинне законодавство України, а особливо із прийняттям Закону 

України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності» [198], своїм орієнтиром визначає саме допоміжний 

характер контролю і неможливість його використання як засобу жорсткого 

покарання. Однак практика державного контролю на транспорті свідчить про 

те, що сьогодні результати контрольної діяльності у цій сфері далекі від 

ідеальних. «Держава фактично внаслідок загальної політичної нестабільності, 

недосконалої нормативно-правової бази, недостатнього рівня матеріально-

технічного забезпечення контролюючих органів, − наголошує А.О. Собакарь, − 

не має ефективних механізмів та важелів впливу на ті процеси, які характерні 

для галузі сьогодні» [238, с. 149-160]. 

Так, на рівні з уже традиційними складами адміністративних 

правопорушень на авіаційному транспорті на практиці скоюється значна 

кількість проступків, що не отримали дотепер закріплення у КУпАП. З числа 

таких порушень можна виділити: випуск ПС у політ із незавершеним технічним 

обслуговуванням; незадовільна якість техніки пілотування і літаководіння 

(недотримання рекомендованих режимів та параметрів польоту ПС); 

відхилення якості виконання польотів ПС від вимог керівництва з льотної 

експлуатації (КЛЕ) та інших керівних документів щодо БП, можливим 

наслідком яких є виникнення аварійної ситуації; виконання польоту екіпажем 

без передпольотного медичного огляду, якщо цим порушувано закони країни, з 

аеродрому якої вилітає екіпаж, чи з недотриманням передпольотного 
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відпочинку або нормативів робочого часу; порушення мінімумів ешелонування; 

неадекватне (незадовільне) ешелонування; небезпека зіткнення ПС, що виконує 

контрольований політ, із земною поверхнею; несанкціоноване зайняття або 

видача неадекватного дозволу на зайняття злітно-посадкової смуги, що 

призвело до вжиття заходів щодо попередження (уникнення) зіткнення; 

порушення встановлених вимог до обладнання повітряних суден, 

застосовуваного для виконання завдань ОПР); перевезення або намір 

перевозити небезпечні товари з порушенням прийнятих правил, включаючи 

неправильні маркування або упаковку небезпечних товарів; неправильне 

завантаження пасажирів, багажу або вантажу, що впливає на масу та/або 

балансування ПС тощо. 

Непоодинокими є також випадки порушень повітряного законодавства у 

частині недотримання правил перевезення пасажирів і вантажів, перевищення 

обмежень льотної маси, виконання комерційних перевезень пасажирів на 

вантажних повітряних суднах, несанкціонованого внесення змін у конструкцію 

повітряного судна, виконання польоту неукомплектованим екіпажем 

повітряного судна, на незареєстрованих повітряних суднах, без необхідних 

суднових документів, а інколи й під час керування повітряним судном у 

нетверезому стані.  

Викладене вказує на неможливість виявлення означених порушень без 

належно організованої системи публічного контролю в сфері функціонування 

авіаційного транспорту. Саме контроль є найважливішою функцією публічного 

адміністрування. Як слушно наголошує С.І. Жуков, «саме шляхом 

удосконалення системи державного контролю … на повітряному транспорті 

можна досягти кардинального поліпшення стану авіаційної безпеки в 

аеропортах та авіапідприємствах, поліпшити матеріально-технічне 

забезпечення служб авіаційної безпеки тощо» [57, с. 38]. 

Забезпечуючи одну з найважливіших функцій управління, контроль дає 

змогу порівняти фактичне становище утримання транспортних засобів у 

справному технічному стані з вимогами, які поставлені перед ним; виявити 
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недоліки та помилки в роботі і запобігти їм; оцінити відповідність результатів 

та у разі певних відхилень або порушень покарати винних [243, с. 126-135]. 

Функція контролю полягає в аналізі та порівнянні фактичного становища 

в певній сфері соціального життя з вимогами, що були висунуті, відхилень під 

час виконання поставлених завдань і причин виявлених розбіжностей. 

За результатами контролю можуть застосовуватися заходи із 

попередження, припинення й усунення неправомірних дій органів державної 

влади чи посадових осіб. Крім того, у процесі контролю виявляють причини й 

умови, що сприяли прийняттю неправомірних управлінських рішень та їх 

виконанню [70, с. 44].  

«Саме завдяки державному контролю, − наголошує А.О. Собакарь, − 

можна своєчасно виявити та ліквідувати ті небезпечні фактори, які заважають 

ефективному функціонуванню транспортного комплексу, успішному 

досягненню визначеної мети – гарантуванню безпечних та якісних перевезень» 

[240, с. 37-38].  

Державний контроль допомагає відкоригувати діяльність підприємств, 

установ та організацій щодо належної експлуатації транспортних засобів. 

Забезпечуючи одну з найважливіших функцій управління, контроль дає 

змогу зіставити фактичну ситуацію щодо утримання транспортних засобів у 

справному технічному стані з вимогами, висунутими перед ним; виявити 

недоліки та прорахунки в роботі, щоб запобігти їм; оцінити відповідність 

результатів та у випадку виникнення відхилень або порушень покарати винних 

[243, с. 126-135]. 

В галузі цивільної авіації державний контроль є системою певних дій, 

кожна з яких має свою мету. Як зазначає І.С. Орєхова, обов’язковим є 

підпорядкування мети нижчого рівня меті рівня вищого (так зване «дерево 

цілей» в управлінні). По-друге, за допомогою контролю, що виступає функцією 

управління, останнє досягає намічених результатів [126].  

Добре організована система контролю є конструктивним інструментом 

управлінської діяльності. З цього приводу слушною є думка О.Ф. Андрійко, яка 



114 

вважає, що при переліку функцій управління (де контроль ставиться в кінці 

цього переліку) та їх розгляді йдеться не про другорядність контролю як виду 

діяльності, а про послідовність дій у процесі управлінської діяльності. 

Послідовність може лише підкреслити самостійність та специфіку виконуваної 

функції, але тільки не другорядність. Контроль не існує в ізольованому вигляді, 

як не має бути контролю заради контролю. Контроль здійснюється в певній 

галузі управління з її особливостями та конкретним змістом, а тому у певному 

обсязі та формі. Він спрямований на конкретний результат і шляхи досягнення 

цього результату, а також на усунення суб’єктивних та врахування об’єктивних 

перешкод у здійсненні управлінської діяльності [10, с. 221-222]. 

Як один із найважливіших способів забезпечення законності та 

дисципліни на авіаційному транспорті контроль фактично стосується діяльності 

багатьох об’єктів авіаційно-транспортної системи (в тому числі й тих, що 

обслуговують повітряні судна, надають авіаційні послуги із перевезення 

пасажирів та вантажів, здійснюють дозвільно-реєстраційну діяльність тощо). 

Все це засвідчує не тільки необхідність удосконалення процедурних питань 

його здійснення, а й з’ясування сутності та визначення обов’язкових складових 

елементів [240, с. 194]. 

Він виступає не лише засобом перевірки відповідності закону, а й 

вагомим превентивним засобом щодо недопущення помилок. Превентивна роль 

державного контролю полягає в сприянні виявленню відповідності діяльності 

органів публічного управління та їх посадових осіб чинному законодавству.  

Основним нормативним актом, що регулює сьогодні відносини у сфері 

функціонування авіаційного транспорту, є Повітряний кодекс України [134]. 

Проте в ньому питанням організації контрольно-наглядової діяльності в 

авіаційній сфері приділено поверхневу увагу. Так, наприклад, статтю 15 

присвячено сертифікаційним перевіркам та нагляду. Зокрема, вказано, що 

безпосередньо сертифікаційні перевірки, контроль та інспектування 

здійснюють державні інспектори та особи, уповноважені на проведення 

перевірок. Права та обов’язки таких осіб викладені у статті 16 Кодексу, де 
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також зазначено, вони зобов'язані проводити перевірки, здійснювати 

сертифікацію, державний нагляд і контроль з додержанням законодавства, у 

тому числі авіаційних правил України, та несуть персональну відповідальність 

за об'єктивність і неупередженість результатів перевірки. 

Цікавим є те, що за результатами перевірки у випадках, передбачених 

авіаційними правилами України, державні інспектори та особи, уповноважені 

на проведення перевірок, складають звіт, хоча згідно зі ст. 7 Закону України 

«Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності» за результатами здійснення планового або позапланового заходу 

посадовою особою органу державного нагляду (контролю) складається акт 

[198]. 

Про важливість контролю у досліджуваній сфері наголошується і в 

Положенні про Державну авіаційну службу України [161], одним з основних 

завдань якої є здійснення державного контролю та нагляду за безпекою 

цивільної авіації, нагляду за забезпеченням аеронавігаційного обслуговування. 

Безпосередньо функції здійснення нагляду (контролю) в сфері авіації 

покладено на державного інспектора з авіаційного нагляду, посади яких згідно 

з Положенням про державного інспектора з авіаційного нагляду у Державній 

авіаційній службі України поділено за напрямами безпеки авіації, забезпечення 

льотної придатності повітряних суден та нагляду за льотною експлуатацією 

[160]. 

Крім цього, відповідно до статті 31 Повітряного кодексу України 

контроль за дотриманням порядку використання повітряного простору України 

під час планування, координації та використання повітряного простору 

України, обслуговування та управління повітряним рухом у районах польотної 

інформації, диспетчерських районах та зонах і на маршрутах обслуговування 

повітряного руху здійснюється органами об'єднаної цивільно-військової 

системи організації повітряного руху. 

Процедурам нагляду у системі організації повітряного руху виключно в 

частині забезпечення безпеки польотів приділено значну увагу у відповідному 

http://zakon.rada.gov.ua/go/877-16
http://zakon.rada.gov.ua/go/877-16
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положенні, затвердженому наказом Міністерства транспорту та звʼязку України 

від 31 травня 2010 року № 320 [166], де вказано, що до процедур визначення 

відповідності провайдера встановленим вимогам, правилам, процедурам у 

системі організації повітряного руху належать планові та позапланові заходи − 

аудити. До планових заходів належать зовнішній  та  внутрішній аудити. До 

позапланових заходів належить цільовий аудит. 

Основною метою аудитів є визначення відповідності:  

– провайдера національному авіаційному законодавству;  

– належної якості організації повітряного руху; персоналу та його рівня 

підготовки встановленим вимогам;  

– технічного оснащення цілям з безпеки у системі організації повітряного 

руху тощо [166]. 

Положення про нагляд за безпекою польотів у системі організації 

повітряного руху фактично конкретизує механізми управління безпекою 

польотів, які мають особливості, пов'язані зі специфікою функціонування  

системи організації повітряного руху порівняно з іншими системами, в яких 

згідно з міжнародними стандартами повинні мати місце процеси управління 

безпекою польотів.  

Інші питання організації контролю функціонування авіаційного 

транспорту, крім безпеки польотів, належним чином нормативно не 

врегульовані. Навіть Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з 

перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів 

повітряним транспортом, затверджені постановою Кабінету Міністрів України 

від 10 березня 2017 року № 134, встановлюють вичерпний перелік документів, 

що додаються до заяви про отримання ліцензії на право провадження 

господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та 

небезпечних відходів повітряним транспортом, а також вичерпний перелік 

вимог, обов’язкових до виконання під час провадження зазначеної діяльності. 

Питання організації контролю за дотриманням цих ліцензійних вимог 

нормативно не визначено. Хоча за основу можна взяти Закон України «Про 

http://zakon.rada.gov.ua/go/877-16
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основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності», проте особливості здійснення контрольних заходів у сфері 

функціонування авіаційного транспорту він не розкриває. 

У Положенні про систему управління безпекою польотів на авіаційному 

транспорті [168] контроль визначено як заздалегідь сплановану систему 

професійно обґрунтованих дій перевіряючих органів виконавчої влади, 

спрямованих на визначення стану об’єкта контролю щодо його відповідності 

встановленим вимогам, нормам та стандартам, технології роботи, з метою 

забезпечення якості продукції чи надання послуг за повного забезпечення 

безпеки людей та навколишнього середовища. Основною метою такого 

контролю є своєчасне виявлення відхилень від вимог безпеки для оперативного 

вжиття ефективних заходів щодо їх усунення, а також для перевірки 

виконавської дисципліни [240, с. 194]. 

З іншого боку, нагляд у системі державного регулювання цивільної 

авіації визначений як система постійного контролю за діяльністю експлуатантів 

щодо виконання ними авіаційних правил, сертифікаційних та нормативних 

вимог із метою забезпечення безпеки польотів [168]. 

З огляду на викладене, доречним було б доповнити Повітряний кодекс 

України окремим розділом «Контроль в галузі авіації», в якому викласти 

основоположні засади організації публічного контролю в авіаційно-

транспортній сфері. А з метою більшої конкретизації контрольних процедур на 

авіаційному транспорті вважаємо за доцільне прийняти Положення про 

публічний контроль у сфері цивільної авіації, в якому мають знайти 

відображення питання щодо поняття, принципів, завдань, суб’єктів, напрямів, 

форм і методів здійснення контролю за дотриманням правил повітряних 

перевезень, оформлення результатів контрольних заходів тощо. 

Не вдаючись до детального розгляду особливостей контролю у сфері 

функціонування авіаційного транспорту, зазначимо, що ця категорія є 

багатоаспектною, і визначення її суті залежить від тієї точки зору, щодо якої 

розглядається поняття та суть цієї діяльності; контроль є і формою, і методом, і 

http://zakon.rada.gov.ua/go/877-16
http://zakon.rada.gov.ua/go/877-16
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самостійною функцією та стадією управління взагалі та забезпечення 

належного функціонування авіаційного транспорту зокрема. 

У найбільш загальному вигляді сутність контролю у сфері 

функціонування авіаційного транспорту характеризується його цільовою 

спрямованістю, яка полягає в утриманні піднаглядних об’єктів в існуючому 

правовому режимі; саме цим забезпечується готовність об`єктів до наступного 

управлінського впливу на них; з цих позицій державний контроль у 

досліджуваній сфері, в процесі якого здійснюється спостереження за станом 

об’єкта, постає як найбільш юридизований вид контролю, але водночас вузько 

спеціалізований за сферами спрямованості.  

Метою контролю у сфері функціонування авіаційного транспорту є 

попередження, виявлення і припинення правопорушень. Виходячи з мети 

вказаної діяльності випливають і її завдання, основним з яких є визначення 

фактів дотримання (або недотримання) відповідними суб’єктами встановлених 

приписів у межах компетенції. 

Серед напрямів контролю у сфері функціонування авіаційного 

транспорту В.В. Волков особливу увагу звертав на перевірку техніки 

пілотування і літаководіння командного і льотного складу, перевірку стану 

цивільних повітряних суден і наземного обладнання для польотів та їх 

відповідності встановленим вимогам забезпечення безпеки польотів, контроль 

за якістю підготовки льотних і технічних кадрів, контроль за правильністю 

класифікації та розслідування льотних пригод тощо [31, с. 36-37]. 

Контроль у сфері функціонування авіаційного транспорту може бути 

поділено також за напрямами: 

1) забезпечення авіаційної безпеки: контроль за доступом осіб та 

транспортних засобів і контрольованих зон аеропортів (аеродромів) та зон 

обмеженого доступу, що охороняються; контроль за безпекою персоналу, 

транспортних засобів, яким надається доступ до зон обмеженого доступу, що 

охороняються; контроль за дотриманням вимог сертифікації авіаційних 

суб’єктів; контроль авіаційного персоналу, в тому числі в частині сертифікації і 
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допуску до авіаційної діяльності, підготовки, перепідготовки, 

підтвердження/відновлення та підвищення кваліфікації авіаційного персоналу і 

персоналу з наземного обслуговування, авіаційної медичної діяльності; 

медичний контроль авіаційного персоналу; контроль наземних засобів 

радіотехнічного забезпечення польотів, авіаційного електрозв'язку та 

світлосигнального обладнання аеродромів цивільної авіації України тощо; 

2) забезпечення льотної придатності повітряних суден:  контроль 

придатності типу авіаційної техніки; контроль організацій з технічного 

обслуговування; контроль виробництва авіаційної техніки та її розробників; 

контроль організацій з управління підтримання льотної придатності; контроль 

сертифікатів льотної придатності, моніторинг підтримання льотної придатності 

та програми технічного обслуговування;  

3) забезпечення льотної експлуатації повітряних суден: контроль 

організації повітряних перевезень; контроль дотримання ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення 

пасажирів та/або вантажів повітряним транспортом, надання прав на 

експлуатацію повітряних ліній і призначень авіаперевізникам; контроль за 

діяльністю експлуатантів щодо виконання ними авіаційних правил, 

сертифікаційних та нормативних вимог; контроль за дотриманням порядку та 

правил використання повітряного простору України; контроль за дотриманням 

правил проведення авіаційних робіт; контроль за авіацією загального 

призначення тощо. 

Раніше вже наголошувалось, що основним контролюючим органом в 

сфері цивільної авіації є Державна авіаційна служба України, проте вона не 

єдина. 

До державних суб’єктів публічно-правового забезпечення 

функціонування авіаційного транспорту, насамперед у сфері авіаційної безпеки 

цивільної авіації, слід віднести деякі правоохоронні структури, наділені 

контрольними повноваженнями, серед яких:  

− Національна поліція України − центральний орган виконавчої влади, 



120 

який забезпечує безпеку цивільної авіації, безпеку громадян під час 

забезпечення охорони громадського порядку, здійснює виявлення, розкриття та 

припинення кримінальних правопорушень, запобігання правопорушенням та їх 

припинення на об'єктах суб'єктів авіаційної діяльності та на прилеглій до них 

території, виявлення осіб, які можуть становити загрозу для цивільної авіації. 

Поліція на запит суб'єктів авіаційної діяльності проводить перевірку кандидатів 

- фізичних осіб за наявними обліками Міністерства внутрішніх справ України, 

за результатами якої подає інформацію зазначеним суб'єктам для прийняття 

рішення про надання права таким особам перебувати без супроводження у 

контрольованих та стерильних зонах, зонах обмеженого доступу, що 

охороняються, та критичних частинах таких зон аеропортів [141; 195]; 

− Міністерство оборони України, яке забезпечує здійснення заходів з 

відвернення або ліквідації наслідків актів незаконного втручання у військових 

секторах аеродромів спільного використання та вживає заходів для виявлення 

та знешкодження вибухових пристроїв [164]; 

− Міністерство охорони здоров’я України, що забезпечує формування 

державної політики у сфері охорони здоров'я, з метою недопущення поширення 

інфекційних хвороб, які мають міжнародне значення, здійснює медико-

санітарні заходи в контрольованій авіазоні [165]; 

− Державна служба України з надзвичайних ситуацій, що реалізує 

державну політику у сфері цивільного захисту, здійснює залучення та 

координацію діяльності підрозділів пошуково-рятувальних сил та аварійно-

рятувальних служб центральних і місцевих органів виконавчої влади, 

підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності під час 

ліквідації надзвичайних ситуацій державного і регіонального рівня, зокрема 

пов'язаних з техногенними проявами терористичної діяльності та іншими її 

видами; бере участь у заходах з мінімізації та ліквідації наслідків таких 

ситуацій під час проведення антитерористичних операцій [162]; 

− Державна прикордонна служба України, що реалізує державну 

політику у сфері охорони державного кордону, через органи охорони 
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державного кордону, у зоні відповідальності яких розташовані пункти 

пропуску для повітряного сполучення, у межах своїх повноважень протидіє 

спробам незаконного переміщення через державний кордон зброї, наркотичних 

засобів, психотропних речовин і прекурсорів, боєприпасів, вибухових речовин, 

матеріалів та предметів, заборонених до переміщення через державний кордон 

[140]; 

− Державна фіскальна служба України, що реалізує державну політику у 

податковій і митній сферах, через свої територіальні органи, в зоні діяльності 

яких розташовані пункти пропуску для повітряного сполучення, здійснює 

заходи щодо запобігання незаконному переміщенню через митний кордон 

України зброї, вибухових, отруйних, радіоактивних та інших небезпечних 

речовин і предметів, а також перевезенню заборонених вантажів [142]; 

− Служба безпеки України, яка є головним органом у загальнодержавній 

системі боротьби з терористичною діяльністю, здійснює заходи, спрямовані на 

запобігання актам незаконного втручання, у межах її компетенції, визначеної 

законами України «Про Службу безпеки України» [210], «Про боротьбу з 

тероризмом» [137], «Про оперативно-розшукову діяльність» [197] та іншими 

актами законодавства. 

Важливу роль в адміністративно-правовому забезпеченні функціонування 

авіаційного транспорту відіграє громадський контроль, що здійснюється 

самоврядними організаціями та органами громадського самоврядування. При 

цьому, поряд з відомими формами громадського контролю, такими як 

громадські перевірки, громадське анкетування, опитування, сторонній нагляд, 

контент-аналіз, фокус-групові дискусії, громадські розслідування тощо [42; 93; 

139], доцільним є застосування громадського моніторингу, що є практичною 

реалізацією публічного контролю в демократичному суспільстві, особливою 

формою діяльності, адже, залежно від поставлених завдань, він може включати 

і контроль, і оцінку, і спостереження, і прогнозування тощо. У 

найпоширенішому розумінні громадський моніторинг являє собою дослідження 

певного явища чи процесу.  
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Контрольні заходи здійснюються також і на об’єктовому рівні, тобто 

безпосередньо субʼєктами авіаційної діяльності. Наприклад, керівник 

експлуатанта аеродрому здійснює контроль за станом приаеродромної 

території, будівництвом об'єктів, діяльністю суб'єктів на аеродромі та на 

приаеродромній території, контроль за дотриманням вимог щодо встановлення 

і розміщення маркірувальних знаків та радіотехнічних пристроїв, підтримання 

встановленого порядку виконання і забезпечення польотів на аеродромі та 

здійснює координацію діяльності на аеродромі підприємств і організацій [134]. 

Під адміністративним контролем управління аеропорту (аеродрому) 

цивільної авіації України повинна знаходитися служба аварійно-рятувального 

та протипожежного забезпечення польотів. 

Отже, за суб’єктами здійснення публічний контроль у сфері 

функціонування авіаційного транспорту можна поділити на:  

а) державний – здійснюється органами загальної (здійснюють різні 

правоохоронні структури, для яких контроль в сфері цивільної авіації не є 

основною функцією) та спеціальної (здійснюється державними інспекторами з 

авіаційного нагляду Державної авіаційної служби України шляхом 

інспектування об'єктів і суб'єктів авіаційної діяльності та контролю за 

виконанням ними авіаційних правил України) компетенції;  

б) громадський − здійснюється інституціями громадянського суспільства, 

самоврядними організаціями та органами громадського самоврядування 

шляхом громадських перевірок, громадського моніторингу, громадського 

анкетування, опитування, стороннього нагляду, включеного нагляду, контент-

аналізу, фокус-групових дискусій, громадських розслідувань тощо [42; 93; 139]; 

в) обʼєктовий – здійснюється субʼєктами авіаційної діяльності 

(експлуатантами, провайдерами аеронавігаційного та наземного 

обслуговування тощо).  

Особливе місце у системі публічного контролю за роботою цивільної 

авіації, що визначають не тільки систему і структуру контрольних органів, але 

й процедуру і форму його проведення, належить організаційно-правовим 
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засобам. Аналіз чинного законодавства та правозастосовної практики свідчить, 

що практична реалізація контрольних повноважень органами і посадовими 

особами у сфері функціонування цивільної авіації здійснюється за допомогою 

різних форм.  

В адміністративно-правовій науці немає єдиної позиції щодо визначення 

форм контролю. Одні вчені основними формами контролю вважають перевірки 

та ревізії, додаючи, що наразі усе активніше застосовують аналіз 

інформаційних матеріалів, звіти, повідомлення, застереження тощо [9, с. 24]. 

Інші зазначають, що контроль в основному здійснюється у формі перевірок 

(обстеження і вивчення окремих напрямів фінансово-господарської діяльності, 

за результатами яких складається довідка або доповідна записка), ревізій 

(документальний контроль фінансово-господарської діяльності, за наслідками 

якої складається акт), проведення рейдів, оглядів, затребування звітів та ін. 

[35, с. 197]. Деякі вчені взагалі перевірку визначають як основну правову форму 

контролю [128, с. 89], виділяючи інспектування, огляд, ревізію та 

інвентаризацію як її різновиди [270, c. 912]. 

Отже, контрольна діяльність на авіаційному транспорті передбачає 

використання контролюючим суб’єктом певних способів, прийомів збору 

інформації про підконтрольні суб’єкти, виявлення їх відхилень від заданих 

параметрів, коригуючого впливу на підконтрольні суб’єкти. Використання 

даних способів та прийомів отримує зовнішнє вираження у тих чи інших діях 

контролюючого та підконтрольного суб’єктів. Зовнішнім виразом контрольної 

діяльності є форми державного контролю [9, с. 25; 235, с. 112]. 

З огляду на чинне авіаційне законодавство, основною формою публічного 

контролю в згаданій сфері є різного роду перевірки: ефективності здійснення 

заходів з авіаційної безпеки суб'єктами авіаційної діяльності; заступників 

керівників суб'єктів авіаційної діяльності з авіаційної безпеки у 

правоохоронних органах, їх атестація та погодження призначення у разі 

позитивних результатів перевірки та атестації; якості підготовки диспетчерів з 

авіаційної безпеки; персоналу правоохоронними органами з метою отримання 
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дозволу на його допуск і перебування без супроводження у контрольованих 

зонах тощо. Такі перевірки поділяються на: 

– планові (процедури перевірки, за допомогою яких визнаний у 

встановленому порядку орган документально визначає відповідність однієї або 

декількох стандартних процедур зазначеної структури служби авіаційної 

безпеки вимогам Державної програми авіаційної безпеки цивільної авіації); 

– позапланові (процедури перевірки з метою надання оцінки готовності 

авіаційного суб'єкта та персоналу служби авіаційної безпеки забезпечити його 

захист від актів незаконного втручання та діяти в кризових умовах); 

– комплексні (перевірки чинних стандартів, правил процедур авіаційної 

безпеки з метою визначення рівня захисту авіаційних суб'єктів від АНВ та 

потреб у сфері забезпечення АБ і процедур  АБ  з метою визначення  рівня  

захисту авіаційних суб'єктів від АНВ та потреб у сфері забезпечення АБ); 

– сертифікаційні (проводяться з метою визначення відповідності 

нормативно-правового  забезпечення САБ авіаційних суб'єктів установленим 

вимогам; визначення відповідності рівня підготовки персоналу САБ авіаційних 

суб'єктів установленим кваліфікаційним вимогам з АБ; визначення 

відповідності рівня забезпечення АБ авіаційних суб'єктів установленим 

правилам, стандартам і процедурам АБ); 

– міжсертифікаційні (перевірки служби авіаційної безпеки, які 

здійснюються, у разі потреби, повноважним органом сертифікації у зазначений 

період між сертифікаційними процедурами з метою визначення здатності 

заявника виконувати дії в заявленій сфері діяльності відповідно до чинного 

законодавства) перевірки [189]. 

Формами публічного контролю в згаданій сфері слід вважати також: 

– ситуаційні експерименти − здійснюються шляхом використання 

недійсного документа на право входу та перебування у контрольованій зоні 

аеродрому (аеропорту), авіаційного об'єкта; використання імітаторів 

вибухового пристрою, вогнепальної, холодної зброї, засобів підриву для 

перевірки  професійної майстерності операторів технічних засобів контролю на 
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безпеку тощо [189]; 

– сертифікаційні випробування технічних засобів та обладнання, що 

виробляються, у тому числі закордонними фірмами, для потреб забезпечення 

АБ в аеропортах України; 

– розслідування − здійснюються за фактами порушень, невиконання або 

неналежного виконання вимог Закону України «Про Державну програму 

авіаційної безпеки цивільної авіації»; 

– огляди (наприклад, внутрішніх приміщень повітряного судна, до яких 

пасажири могли мати доступ, і огляд багажного відсіку з метою виявлення 

підозрілих предметів, зброї, вибухових речовин або інших небезпечних 

пристроїв, виробів або речовин тощо); 

– спостереження − проводяться з метою збору інформації шляхом 

безпосередньої реєстрації дій працівників суб'єктів авіаційної діяльності, подій, 

явищ і процесів, що відбуваються в певних умовах, з метою з'ясування їх 

відповідності законодавству з авіаційної безпеки; 

–  сертифікаційні обстеження − комплекс заходів, спрямований на 

перевірку заявника виконувати дії в заявленій сфері діяльності згідно з 

вимогами законодавства та нормативних документів [181]; 

– догляди − процедура із застосуванням технічних та інших засобів (або  

без  застосування  їх) з метою виявлення зброї, вибухових речовин та інших 

небезпечних предметів, які можуть бути використані для вчинення акту 

незаконного втручання [188]; 

– аудити з безпеки польотів (їх основною метою є визначення 

відповідності: провайдера національному авіаційному законодавству; якості 

організації повітряного руху; персоналу та його рівня підготовки встановленим 

вимогам; технічного оснащення цілям з безпеки при організації повітряного 

руху тощо). Аудити можуть розподілятись на загальні та специфічні. До 

загальних аудитів належать оглядові аудити, які включають загальний 

моніторинг системи або її підрозділів за встановленою схемою. Специфічні 

аудити направлені на перевірку окремих аспектів діяльності провайдера і 
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організовуються для усунення конкретних проблем чи недоліків у 

функціональності. Для кожного специфічного аудиту розробляється окремий 

поетапний деталізований план аудиту. Крім цього виділяється зовнішній, 

внутрішній та цільовий аудити [166]. 

Таким чином, контроль у сфері функціонування авіаційного транспорту 

− це особливий вид управлінської діяльності спеціальних об’єднаних в 

ієрархічну структуру суб’єктів, спрямований на забезпечення належного 

стану підконтрольних (піднаглядних) об’єктів, забезпечення авіаційної безпеки, 

льотної придатності повітряних суден, їх льотної експлуатації шляхом 

реалізації відповідних завдань і функцій та застосування необхідних 

контрольних засобів. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

Вивчення особливостей механізму адміністративно-правового 

забезпечення функціонування авіаційного транспорту дозволило сформулювати 

такі висновки: 

1. Нормативна складова адміністративно-правового забезпечення 

функціонування авіаційного транспорту представлена трьома рівнями 

регулювання повітряних правовідносин, а саме: 1) нормативні документи 

міжнародного повітряного права; 2) чинне українське «авіаційне» законодавство; 

3) корпоративні авіаційні правила (нормативні документи експлуатантів).  

Чинне українське «авіаційне» законодавство регульовано значною 

кількістю нормативно-правових актів, які визначають: 1) загальні засади 

діяльності в галузі цивільної авіації та використання повітряного простору 

України; 2) правові засади стратегічного розвитку авіаційно-транспортної 

системи; 3) адміністративно-правовий статус суб’єктів управління авіаційною 

сферою; 4) ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання 

послуг з перевезення пасажирів та/або вантажів повітряним транспортом та 
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надання прав на експлуатацію повітряних ліній і призначень авіаперевізникам; 

5) правила сертифікації суб'єктів та об'єктів авіаційної діяльності; 6) правила і 

порядок аеронавігаційного обслуговування; 7) правила і порядок реєстрації та 

обліку об'єктів авіаційної діяльності, ведення державних реєстрів цивільних 

повітряних суден та аеродромів; 8) правила та порядок організації повітряного 

руху; 9) правові засади забезпечення авіаційної безпеки, безпеки польотів, 

надійності експлуатації повітряних суден та їх технічного обслуговування; 

10) порядок і правила здійснення обов'язкового авіаційного страхування 

цивільної авіації; 11) порядок організації використання повітряного простору 

України; 12) порядок здійснення державного контролю (нагляду) у зазначеній 

сфері; 13) порядок застосування заходів юридичної відповідальності за 

порушення законодавства в галузі цивільної авіації тощо. 

2. Виокремлено суб’єктів адміністративно-правового забезпечення 

функціонування авіаційного транспорту, які запропоновано поділити на: 

1) міжнародні (Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО), Міжнародна 

асоціація повітряного транспорту (ІАТА), Європейська конференція цивільної 

авіації (ЕСАС), Європейське агентство безпеки авіації (EASA), Європейська 

організація з безпеки аеронавігації (EUROCONTROL) тощо); 2) національні 

(органи державної влади та місцевого самоврядування, державне підприємство 

обслуговування повітряного руху України «Украерорух»); 3) громадські 

(професійна спілка авіапрацівників України, профспілка авіабудівників 

України, Федерація роботодавців транспорту України, Асоціація «Аеропорти 

України» цивільної авіації, Асоціація авіапідприємств України, громадська 

спілка «Українська авіатранспортна асоціація» та ін.); 4) приватні 

(експлуатанти, страхові компанії, служба авіаційної безпеки авіаційного 

суб’єкта, керівник аеропорту, провайдери аеронавігаційного обслуговування, 

суб'єкти авіаційної діяльності, які надають послуги з наземного 

обслуговування, та ін.). 

3. Встановлено, що перспективний розвиток авіаційно-транспортної 

системи країни забезпечується застосуванням організаційних, економічних, 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/676-2017-%D0%BF/paran12#n12
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/676-2017-%D0%BF/paran12#n12
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контрольно-наглядових та охоронних (превентивно-примусових) засобів. При 

цьому вплив організаційних засобів на сферу цивільної авіації здійснюється за 

допомогою регламентування, нормування та організаційно-методичного 

інструктування, реєстрації цивільних повітряних суден та цивільних 

аеродромів, надання допусків, видачі дозволів, процедур сертифікації, 

ліцензування та стандартизації в авіаційній галузі. На відміну від економічних 

інструментів забезпечення функціонування цивільної авіації охоронні 

(превентивно-примусові) засоби є об’єктивною передумовою подолання 

негативних явищ в авіаційній галузі, недопущення завдання шкоди 

навколишньому природному середовищу під час експлуатації повітряних 

суден, а також припинення порушень авіаційних правил та притягнення винних 

у зв’язку із цим осіб до юридичної відповідальності. 

4. Визначено поняття та характерні ознаки контролю у сфері 

функціонування авіаційного транспорту, який, зокрема, поділено за напрямами: 

1) забезпечення авіаційної безпеки; 2) забезпечення льотної придатності 

повітряних суден; 3) забезпечення льотної експлуатації повітряних суден. 

Встановлено, що публічний контроль на авіаційному транспорті 

здійснюється у формі: перевірок (поділяються на планові; позапланові; 

комплексні; сертифікаційні; міжсертифікаційні), ситуаційних експериментів, 

сертифікаційних випробувань технічних засобів та авіаційного обладнання, 

розслідувань, оглядів, спостережень, сертифікаційних обстежень, доглядів, 

аудитів з безпеки польотів. 
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РОЗДІЛ 3 

НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ АВІАЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУ 

В УКРАЇНІ 

 

 

3.1. Шляхи вдосконалення авіаційного законодавства України та 

практики його реалізації з урахуванням норм міжнародного права та 

позитивного зарубіжного досвіду 

 

Одним із важливих засобів комунікації та ефективного розв’язання 

багатьох транспортних завдань є авіація. Попри те, що повітряний транспорт є 

найбільш вигідним та зручним за показниками швидкості доставки на великі 

відстані, він має незначну питому вагу в структурі транспортної системи 

України. Відтак, підвищення показників розвитку авіаційних транспортних 

мереж є одним з найважливіших завдань, що стоять перед нашою державою в 

умовах інтеграції до ЄС, оскільки організація ефективної роботи повітряних 

мереж у відносно короткостроковій перспективі забезпечить найбільшу 

продуктивність міжнародних перевезень. 

Водночас, на тлі складної соціально-політичної та фінансово-економічної 

ситуації в країні, викликаної збройним конфліктом на Сході України та 

анексією Криму Російською Федерацією, авіаційно-транспортна галузь 

опинилася в складному стані, що насамперед пов’язано із значним падінням 

попиту на авіаційні перевезення. 

Зараз для українського сектору цивільної авіації характерними є 

інституційна недосконалість, невідповідність високим стандартам безпеки, 

застарілість регулювання господарської діяльності, що разом негативно 

позначається на ефективності сектору та ускладнює інтеграцію України в 

міжнародний авіаційний простір [11, с. 31-34].  

Разом з тим саме реалізація програм розвитку авіаційного транспорту, 
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модернізації його інфраструктури та підвищення якості надання авіаційних 

послуг є невід'ємною частиною реформування економіки країни. Тільки в ході 

змін і формування нових правовідносин, виникнення нових суб'єктів 

транспортної галузі та модернізації нормативно-правової бази стане можливим 

досягнення світового рівня авіаційної техніки і технологій, подальший розвиток 

високопродуктивної авіаційно-транспортної і логістичної інфраструктури, 

забезпечення стандартів повітряної безпеки та екологічності, розвиток методів 

державного регулювання авіаційного ринку. Всього цього не можна досягти без 

відповідного правового забезпечення з урахуванням зарубіжного досвіду [58]. 

Попри велику кількість виконаних українськими вченими досліджень 

проблем адміністративно-правового забезпечення різних аспектів 

функціонування авіаційного транспорту, закордонна практика в них 

розглядається однобічно, переважно в межах констатації позитивних досягнень 

та без обґрунтування можливостей подальшого використання її надбань в 

Україні.  

Водночас саме зарубіжний досвід має достатньо позитивних прикладів, 

вміле використання яких може оптимізувати практику публічного 

адміністрування авіаційно-транспортної сфери в Україні.  

Незважаючи на проголошення світової доктрини про лібералізацію 

повітряного транспорту, більшість держав спрямовують свої зусилля на захист 

національних авіатранспортних монополій. Проводячи в життя свою 

авіатранспортну політику, багато держав використовують механізм, який 

поєднує в собі елементи національного та міжнародного регулювання.  

Перше включає в себе систему авіаційного законодавства та органи 

контролю за їх виконанням. Наприклад, діяльність повітряного транспорту 

США регулюється Федеральним авіаційним законом, законом про 

дерегулювання авіаційного транспорту, законом про конкуренцію на 

повітряному транспорті тощо. Цими законами регулюється і діяльність 

міжнародного повітряного транспорту на території США, діяльність 

американських авіакомпаній на міжнародних авіалініях. У Великій Британії – 
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це акт про цивільну авіацію, в Нідерландах – Голландський авіаційний акт, 

одна із статей якого вимагає отримання спеціальної економічної ліцензії для 

авіакомпаній, які бажають здійснювати повітряні перевезення в Нідерланди, із 

Нідерландів або через них. 

Наразі у світовій практиці існують три основні організаційно-правові 

форми систем управління повітряним рухом, що забезпечують координацію 

між цивільними та військовими аеронавігаційними службами (органами). 

Перша передбачає створення державою єдиної системи (служби, організації), 

забезпечує аеронавігаційне обслуговування повітряних суден незалежно від їх 

приналежності до видів авіації (цивільної, державної, експериментальної). 

Найбільш типовими прикладами таких єдиних аеронавігаційних систем є 

служби та організації США, Німеччини і Російської Федерації [99, с. 52-57]. 

США притаманна модель окремої авіаційної влади FAA (Federal Aviation 

Administration of the United States), тобто Федеральної Авіаційної Адміністрації 

США. Американська модель державної авіаційної влади має свої особливості. 

Дане відомство підпорядковується структурі Міністерства транспорту, але 

формально. В усіх питаннях регулювання авіаційної діяльності вона має статус 

найвищого ступеня в складній ієрархії виконавчої влади в США. Всі функції, 

права і обов’язки надаються їй безпосередньо вищим законодавчим органом 

держави. Керівник FAA призначається лише Президентом країни та 

затверджується Конгресом США. Таким чином, FAA виконує лише ті вимоги 

транспортного Міністерства, які стосуються усіх видів транспорту в державних, 

а не регіональних масштабах. У США питання регулювання діяльності 

цивільної авіації вирішуються самостійними окремими департаментами [13; 51, 

с. 93-94]. 

Так, наприклад, Державний департамент зовнішньої політики повітряних 

перевезень розробляє зовнішню політику та особливості вирішення питань 

цивільної авіації. Також він визначає політику в International Civil Aviation 

Organization (ІКАО), підписуючи і ратифікуючи погодження повітряних 

перевезень, двосторонні договори і домовленості стосовно сертифікації 
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перевезень і повітряних можливостей. Департамент торгівлі підтримує 

розвиток торгівлі, пов'язаної з цивільною авіацією, видаючи ліцензії, без яких 

стає неможливим будь-який експорт. Департамент транспорту керує процесом 

двосторонніх угод стосовно повітряних перевезень, займаючись управлінською 

і координаційною діяльністю з питань закупівлі устаткування FAA. Йому 

підпорядковуються державна авіаційна система влади США − власне, FAA, 

тобто Федеральна авіаційна адміністрація. На неї безпосередньо покладені 

функції керування повітряним рухом, управління та контролю за виконанням 

вимог безпеки авіації. Крім того, FAA має право на офіційні дії щодо 

сертифікації і видачі сертифікатів аеропортам, експлуатантам та іншим особам, 

як фізичним, так і юридичним, якщо їх діяльність пов'язана з цивільною 

авіацією. Також адміністрація займається реєстрацією повітряних апаратів, 

видачею посвідчень авіаційному персоналу і технічному складу. Федеральна 

авіаційна адміністрація діє в структурі Міністерства транспорту формально, а її 

керівництво призначається Президентом і затверджується Конгресом США [51, 

с. 93-94]. 

Окремо слід сказати про управління повітряним рухом у США, яке 

здійснює державна служба, що входить до складу Федеральної авіаційної 

адміністрації Міністерства транспорту США. У штат цієї служби входить 

більше 35 000 працівників (державних цивільних службовців), які забезпечують 

управління повітряним рухом на повітряних трасах, в аеропортових, 

диспетчерських і інших районах контрольованого повітряного простору США, 

а також в районах польотної інформації за межами США, встановлених ІКАО 

[99, с. 52-57]. 

В основу системи регулювання авіаційної діяльності в США покладено 

такі принципи: 

− вищий орган держави забезпечує захист як своїх прав, так і прав 

підлеглих; 

− в рішеннях питань управління авіації має незалежні повноваження; 

− відповідальність є лише перед вищим органом влади; 
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− фінансова і функціональна діяльність є прозорою і відкритою; 

− планування відбувається на основі аналізу і прогнозів; 

− авіаційне управління публічно звітується перед платниками податків; 

− нагорода відбувається залежно від кінцевих результатів діяльності 

[51, с. 93-94]. 

В основу державного регулювання авіаційного транспорту в різних 

країнах світу закладено принципи: 

– збалансованого поділу відповідальності між державою і експлуатантом; 

– надання можливості державі постійно впливати на діяльність 

експлуатанта, здійснювати контроль, не упускаючи при цьому можливості 

ефективного управління авіакомпаніями в межах наданих повноважень; 

– побудови довірчих відносин між державою (уповноваженим органом в 

галузі цивільної авіації) і експлуатантом. Рівень таких довірчих відносин між 

державою і експлуатантом в розвинених країнах приблизно однаковий. 

Наприклад, у Великій Британії владними повноваженнями у сфері 

функціонування авіаційного транспорту наділено Міністерство транспорту та 

економічно самостійне Управління цивільної авіації (САА), яке не входить до 

складу відповідного міністерства. До речі, однією з основних функцій 

Міністерства транспорту Великої Британії є розробка спільної політики з 

іншими зацікавленими відомствами щодо діяльності англійських авіакомпаній, 

аеропортів країни і самого Управління цивільної авіації (САА), а також 

прийняття необхідних нормативних актів в галузі цивільної авіації, включаючи 

норми з безпеки польотів, ліцензування льотного складу та аеродромів, а також 

сертифікація авіакомпаній і повітряних суден [245, с. 114]. 

В Канаді система управління авіаційно-транспортною галуззю так само, 

насамперед, представлена Міністерством транспорту Канади, проте мають 

місце і певні відмінності, що полягають, по-перше, у наявності двох 

самостійних блоків авіаційних служб: щодо системи повітряного руху та 

аеропортів, а по-друге, в інших функціональних блоках Мінтрансу, в тому числі 

в юридичній службі, є відділи, які займаються повітряним транспортом [245, с. 
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114]. 

Сьогодні наявною є тенденція до лібералізації способів державного 

регулювання, відмови від жорсткої системи управління, яка свого часу зробила 

досить сприятливий вплив на розвиток авіації деяких країн, зокрема Японії. 

Завдяки суттєвому обмеженню допуску іноземного капіталу в сферу 

авіаційного транспорту Японія забезпечила пріоритетний розвиток власних 

виробництв, компаній, посиливши вже наявну нормативну базу прийняттям 

багатьох концептуальних законодавчих актів, що регулюють державний вплив 

на конкурентну боротьбу в галузі авіації. Залишається фактом те, що 

послаблення державної регламентації призвело до посилення конкуренції і 

підвищення ефективності функціонування діяльності авіакомпаній. Згодом 

зміна державної політики в сторону розкріпачення господарської ініціативи 

призвела до повної або часткової «приватизації» певних господарських функцій 

державних органів. Це чітко виявилося в ряді країн, особливо в Японії, де за 

допомогою методів податкового і кредитного регулювання держава визначає 

найважливіші напрямки розвитку інфраструктури цивільної авіації [245, с. 114].  

Як бачимо, актуальним питанням наразі є розвиток мультимодальних 

перевезень на базі аеропортів − вантажних хабів, насамперед, за бізнес-

моделлю «авто-авіа», а також вироблення державної політики та нормативно-

правового регулювання діяльності логістичних (3PL) операторів. 

Для України питання прямого державного втручання в авіаційну галузь 

залишаються актуальними і життєво необхідними. Це стосується, перш за все, 

правової регламентації забезпечення безпечної діяльності цивільної авіації та 

використання повітряного простору, а також правового забезпечення 

економічної складової цієї діяльності. 

Наведені приклади не є вичерпними, проте вони ілюструють деякі з форм, 

прийняті в різних державах, а в рамках єдиних національних кордонів можуть 

існувати кілька систем [99, с. 52-57]. 

Помітна останні роками лібералізація в міжнародній авіатранспортній 

політиці, що виявляється в різних варіантах «дерегулювання», зовсім не 
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означає, що держави, які слідують курсом певного послаблення свого 

втручання в діяльність авіакомпаній, відмовляються від регулювання діяльності 

повітряного транспорту. Хоча і саме проголошення «дерегулювання», або ж 

лібералізації, не означає ще фактичного слідування цьому курсу на практиці. 

Крім того, доволі часто спостерігається помітний відхід від позицій дерегуляції 

під тиском національних авіакомпаній держав, які йдуть неоконсервативним 

напрямом авіатранспортної політики, що пов’язано з ускладненням 

економічного становища багатьох з цих компаній, викликаних проведенням 

політики «дерегулювання» і «відкритого неба». Іншими словами, у 

міжнародній практиці прослідковуються два протилежні напрями 

авіатранспортної політики держав. Прихильники першого віддають перевагу 

методам прямого державного втручання в діяльність повітряного транспорту. 

Цей напрямок увійшов у практику тих урядів європейських країн, які не вірять 

в ефективність «вільної конкуренції», покладеної США в основу політики 

«дерегулювання». Такі країни (насамперед, Франція, Скандинавські країни, 

Італія та ін.) надають перевагу державному регулюванню авіаційних тарифів, 

маршрутів, частоти польотів тощо. 

Протилежну позицію мають США, де активно реалізується політика 

«відкритого неба», «вільної конкуренції» на ринку авіаційних перевезень та 

«дерегулювання» відповідних відносин. Водночас Велика Британія знаходиться 

на межі між означеними напрямками, від державного до ліберального 

спрямування. Багато років вона чинила опір політиці США «відкритого неба», 

зокрема опиралася спробам США призначити декілька американських 

авіакомпаній для польотів у Велику Британію. Досить негативно Англія 

ставилася до ідеї відкриття для американських компаній додаткових аеропортів. 

Політика англійського уряду полягала в намаганнях концентрувати зусилля 

меншої кількості авіакомпаній на більш прибуткових авіалініях. 

З іншого боку, італійська сторона вважає, що політика необмеженої 

конкуренції неминуче призведе до відповідного заходу – державного захисту 

національних авіакомпаній, що повʼязано з необхідністю запобігання 
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банкрутству авіаперевізників шляхом їх субсидіювання. Італія підтримує 

концепцію багатостороннього регулювання в межах Міжнародної асоціації 

повітряного транспорту (ІАТА).  

Крім того, основним авіаційним законодавством має передбачатися 

незалежне розслідування подій і інцидентів з метою забезпечення проведення 

неупереджених і об'єктивних розслідувань для усунення недоліків системи в 

рамках не тільки авіаційної галузі, а й самого уповноваженого відомства 

цивільної авіації. 

Ось чому ІКАО наполегливо рекомендує створення незалежної від 

відомства цивільної авіації або державного органу, в підпорядкуванні якого 

знаходиться відомство цивільної авіації органу, з метою недопущення 

конфлікту інтересів і можливості адміністративного впливу вищого органу на 

процес розслідування з метою приховування системних проблем в одному з 

підлеглих йому відомств. Найчастіше такі органи з розслідування 

підпорядковуються безпосередньо прем'єр-міністру, а в деяких країнах – навіть 

президенту країни. 

Беручи до уваги загальний принцип відповідальності за забезпечення 

безпеки польотів в державі, відомство цивільної авіації має гарантувати, що 

жодна діяльність, що відноситься або має вплив на безпеку польотів, не 

залишиться нерегульованою, що передбачає здійснення сертифікації і 

постійного нагляду за відповідною діяльністю. 

Незважаючи на вищесказане, ні що в міжнародних правових 

інструментах не забороняє або обмежує держави розробляти і застосовувати 

для своїх державних повітряних суден правила і вимоги на підставі стандартів 

та рекомендованої практики ІКАО з метою гармонізації питань експлуатації 

повітряних суден та аеронавігаційного обслуговування. 

Однак буде недоцільно поширити єдині правила, встановлені для всіх 

аспектів діяльності цивільної авіації, на державну, з огляду на різного рівня її 

підготовки і оснащення. 

Практично всі країни світу розробляють власні правила і процедури 
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експлуатації державних повітряних суден. Деякі з них при розробці або 

встановленні відповідних правил беруть за основу SARPs ІКАО тією мірою й у 

тому обсязі, наскільки це є практично доцільним і застосовним, з урахуванням 

специфіки, притаманної державній авіації, пов'язаної із забезпеченням безпеки 

держави від різних загроз, зовнішніх і внутрішніх, на виконання специфічних 

завдань забезпечення правопорядку, охорони державних кордонів, надання 

допомоги в надзвичайних ситуаціях та ін. 

Взаємодія цивільної та державної авіації в багатьох розвинених країнах 

відбувається на основі визначеного ІКАО принципу цивільно-військового 

співробітництва та координації при організації аеронавігаційного 

обслуговування в рамках концепції гнучкого використання повітряного 

простору, не проводячи поділу між користувачами повітряного простору, а 

також у сфері спільного використання аеродромів [89, с. 64-68]. 

У період становлення повітряного транспорту як масового виду 

транспортних послуг у переважній більшості країн світу домінуючою формою 

власності авіакомпаній, що на перший погляд здається незвичним, стала 

державна і змішана форми власності. В європейських державах з усталеною 

ринковою економікою (Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Бельгія, 

Австрія, Фінляндія) були організовані державні авіаційні компанії – 

національні перевізники, і вони тривалий час успішно функціонували в цьому 

статусі. Наприклад, у французькій авіакомпанії Air France уряд володів 100% її 

акцій, в інших країнах в урядовому володінні знаходилось від 50 до 75%. До 

речі, авіакомпанія SAS є консорціумом трьох національних компаній Данії, 

Норвегії та Швеції, в капіталі кожної з яких 50% частки належить уряду, інші 

50% − приватним особам.  

Великі національні авіаційні компанії країн Азії (Korean Air, Air India, 

Pakistan International Airlines) на той час були підприємствами зі змішаною 

формою власності, частина капіталу яких належала державі, а певна частка – 

приватним особам. Японська авіакомпанія Jal виникла як приватна 

авіакомпанія, надалі уряд заволодів 34,5% акцій і взяв компанію під контроль. 
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Національні авіаперевізники країн Латинської Америки, Африки та Австралії 

також були підприємствами зі змішаною формою власності. Цікавим є приклад 

багатонаціональної авіакомпанії – консорціуму Air Africa, яка обʼєднала 

авіакомпанії 11 франкомовних африканських держав, кожен із яких володіє по 

6,54% капіталу. Інші 28% належать Товариству з розвитку повітряного 

транспорту Африки, яке в свою чергу контролюється на 75 % французькою 

авіакомпанією ЮТА.  

Як вже зазначалось раніше, спочатку усі національні західноєвропейські 

авіакомпанії були повністю або частково державними, тому органи публічної 

адміністрації країн Західної Європи традиційно проводили протекціоністську 

політику, намагаючись захистити інтереси своїх авіакомпаній та обмежити 

конкуренцію не тільки між ними, але й з боку авіаперевізників інших регіонів. З 

цією метою вводилися суворі юридичні урядові обмеження, які стосувалися 

використання авіаліній, структури авіатарифів і зборів тощо. Однак з часом 

ситуація змінилась, і поряд з позитивними ефектами почали усе більше 

проявлятися процеси негативного плану, які в основному мали економічний 

характер. Такі обставини призвели до розвитку та посилення 

денаціоналізаційних (приватизаційних) тенденцій. 

Як свідчить досвід, процес поступової лібералізації (певної «дерегуляції») 

відносин у сфері функціонування авіаційного транспорту має декілька 

значущих фінансових, комерційних та управлінських переваг, які дозволяють 

підвищити рентабельність та конкурентоспроможність авіакомпаній, серед 

яких: 

– швидкість та гнучкість реагування на зміни ринкової ситуації та 

можливість прийняття невідкладного управлінського рішення; 

– різке зменшення обсягу бюрократичних процедур при прийнятті рішень 

стратегічного і тактичного характеру; 

– більш висока зацікавленість персоналу в результатах діяльності 

авіакомпанії за рахунок надання йому можливостей придбання акцій; 

– незалежність та позбавлення урядового тиску при підборі персоналу, 
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зокрема фахівців та менеджерів високого рангу тощо. 

З іншого боку, на розвиток авіаційного транспорту Європи справило 

суттєвий вплив створення Європейського Економічного Співтовариства (ЄЕС), 

основний зміст роботи якого полягає: по-перше, в економічній інтеграції 

зацікавлених країн; по-друге, в лібералізації економічних процесів, розширенні 

свободи конкуренції і підприємництва, а також обмеженні державного 

втручання в економіку. 

Таким чином, можна стверджувати, що в міру розвитку економіки 

ринкові механізми виявляють свою більш високу ефективність, відбувається 

скорочення сфери державної участі і втручання в економічні процеси на 

авіаційному транспорті. Тим не менше, довід розвитку авіаційного транспорту є 

повчальним у тому відношенні, що на етапі становлення і в переламні періоди 

його функціонування державна підтримка цього виду транспорту не тільки 

доцільна, але й просто необхідна, і це пояснюється тим, що авіаційний 

транспорт відзначається значною капіталомісткістю, з однією сторони, і 

повільною окупністю капітальних витрат з іншої. 

Серед інших форм державного регулювання необхідно відзначити 

сприятливий податковий і митний тарифи, пільги у сфері валютного 

регулювання, гарантії держави при організації лізингових компаній для 

придбання дорогої авіаційної техніки тощо. 

Окремим сегментом цивільної авіації, розвиток якого визначає ступінь 

розвитку всього авіаційного транспорту, є авіація загального призначення, 

світовий парк якої складає близько 75% всієї авіаційної техніки, що 

використовується найрозвиненішими країнами світу, експлуатація яких тільки 

в США забезпечує додатково 529 000 робочих місць і щорічний внесок в 

економіку у розмірі 50 млрд. дол., обсяг податкових зборів з малої авіації 

складає близько 4 млрд. дол. на рік, а кількість літальних апаратів вже 

перевищила 200 000 одиниць [63, с. 10]. Експлуатація авіації загального 

призначення дає можливість більшості країн світу отримувати майже третину 

надходжень у національний бюджет держави, що свідчить про високий 
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потенціал та привабливість цього ринку послуг.  

Найбільш прогресивним є авіаційне законодавство США, яке вважається 

найрозвиненішим у секторі авіації загального призначення [62, с. 7]. 

Звертаючись до нормативної основи правового регулювання діяльності авіації в 

США, слід зазначити, що Повітряний кодекс країни являє собою великий за 

обсягом документ, який детально регламентує всі питання авіаційної 

діяльності. Більшість його норм прямої дії, що робить американський кодекс 

ефективним регулятором багатьох авіаційних відносин, в тому числі й тих, що 

виникають в секторі АЗП. Повітряний кодекс США постійно змінюється та 

уточнюється, а його застосовність забезпечуються шляхом детального 

роз'яснення термінів, в тому числі й тих, що стосуються АЗП [63, с. 12-13]. 

Досить цікавим у контексті заявленої тематики є вивчення досвіду Китаю. 

Згідно з п’ятирічним планом державною установою, відповідальною за 

розвиток АЗП в Китаї, є СААС. Її роботі сприяють різні організації сприяння 

розвитку цивільної авіації, такі як, наприклад, Асоціація повітряного 

транспорту Китаю (China Air Transport Association − CATA), Фонд 

популяризації науки цивільної авіації (China Civil Aviation Science 

Popularization Foundation). Також функціонує кілька громадських організацій, 

які безпосередньо сприяють розвитку ділової авіації та авіації загального 

призначення: Асоціація авіації загального призначення Китаю (China General 

Aviation Association, генеральний секретар Wang Хіа), Асоціація друзів АВН 

Китаю (FCGA − Friends of China GA, директор Jane Zhang), Асоціація пілотів-

власників (AOPA China, директор Jane Zhang) [63, с. 13-14]. 

Еволюційними етапами історичного розвитку централізованих механізмів 

регулювання у сфері льотної придатності є такі: 

– нормування проектування (норми льотної придатності) та виробництва 

повітряних суден; 

– сертифікація авіаційної техніки та виробництва як сукупність процедур 

та методів оцінки відповідності нормам; 

– поширення нормування та сертифікації на сферу експлуатації та 
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підтримання льотної придатності; 

– державне регулювання у технічній сфері, в тому числі і в сфері льотної 

придатності. 

Аналіз засвідчує, що сьогодні маємо три системи, які пройшли цей шлях:  

− та, що сформувалася в США (FAR – Federal Aviation Regulation); 

− та, що утворилася після об’єднання Європи (JAR, які наразі у звʼязку з 

утворенням European Aviation Safety Agency доопрацьовується); 

− та, що залишилася після СРСР (єдиного Аерофлоту) і трансформується 

у країнах СНД відповідно до нових умов їх діяльності та взаємодії. 

Остання система, на жаль, починає втрачати свої кращі властивості 

внаслідок процесів у сфері авіаційної діяльності, які розглянуті вище. Однак до 

початку цих процесів результати і досягнення цієї системи були щонайменше 

не гіршими, ніж у двох інших. Тому за умов наявного стану авіаційної 

діяльності в Україні та при збільшенні рівня технічної інтегрованості (тобто 

поширення застосування іноземної авіаційної техніки) невизначеність щодо 

стратегічних цілей у цій сфері (в тому числі і підтримання льотної придатності) 

потребує перед проведенням поширення інтеграції на нормативно-правову 

сферу визначення, щонайменше, національних інтересів і пріоритетів. При 

цьому стратегічно важливим інтересам України відповідатиме 

гармонізація/зближення авіаційних правил по формі та змісту, але без втрати 

наявного позитивного досвіду і за умов забезпечення зменшення витрат 

національних учасників авіаційної діяльності та протекціонізму їх інтересів на 

державному рівні [127]. 

Підсумовуючи аналіз зарубіжного досвіду публічно-правового 

забезпечення функціонування авіаційного транспорту, слід акцентувати на 

можливих шляхах його запозичення для України, зокрема в частині: 

− розробки стратегії інтеграції авіаційно-транспортної системи України 

до єдиної транспортної системи ЄС, що враховує правові, економічні, технічні, 

соціальні аспекти інтеграції, а також детермінанти, що визначають безпечність 

розвитку авіаційних перевезень;  
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− використання можливостей фінансового авіалізингу;  

− переходу від концепції єдиної транспортної системи до ідеї створення 

мультимодальних коридорів і регіональних транспортно-логістичних систем на 

основі важливих вантажних напрямків, наявної регіональної транспортної 

інфраструктури: шляхів сполучення, транспортних підприємств, оптових 

торгових баз, складських приміщень, а також товарних бірж, банків, 

телекомунікаційних систем та інформаційних центрів;  

− створення державної системи управління діяльністю авіації загального 

призначення з обов'язковим включенням до неї представників громадських 

авіаційних організацій (такий підхід поширений в США, Канаді і країнах ЄС та 

дозволяє державі ефективно регулювати діяльність авіації загального 

призначення з урахуванням думки авіаційного бізнесу);  

− регуляторного, законодавчого та фінансового забезпечення розвитку 

авіаційної медицини;  

− забезпечення належного нормативно-правового регулювання інших, 

окрім цивільної та державної, видів авіаційної діяльності;  

− формування ефективної системи екологічного менеджменту 

авіапідприємств та запровадження гнучкої екологічної політики «зелених 

технологій» на авіаційному транспорті України;  

− імплементації міжнародних стандартів щодо охорони навколишнього 

природного середовища від шумових впливів та емісії авіаційних двигунів; 

− створення належних правових основ розвитку авіації загального 

призначення та безпілотних літальних систем;  

− правової підтримки розвитку напряму використання електричних 

літаків;  

− впровадження електронного документообігу в авіаційній галузі. 
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3.2. Заходи вдосконалення публічного адміністрування у сфері 

функціонування авіаційного транспорту 

 

Ефективне функціонування цивільної авіації в нових економічних умовах 

залежить від системи регулювання діяльності галузі. Ця система, у свою чергу, 

залежить як від раціональної організаційної структури управління, так і від 

відповідної нормативної бази. Правильне і своєчасне сприйняття інформації 

безпосередньо впливає на діяльність цивільної авіації. Проблеми транспорту в 

Україні на сьогодні характеризуються: 

– тимчасовим спадом попиту на вантажні та пасажирські перевезення, 

багаторазовим зростанням цін на матеріальні ресурси, що призводить до 

значного зниження реальних доходів транспорту; 

– низькою конкурентоспроможністю транспорту на зовнішньому та 

внутрішньому ринку; 

– невирішеністю питань щодо джерел фінансування; 

– відсутністю значних іноземних і вітчизняних інвестицій у розвиток 

транспорту; 

– недостатньою ефективністю функціонування єдиної транспортної 

системи, що пов’язано, насамперед, із повільним вирішенням питань 

приведення у відповідність з обсягами виконуваної роботи експлуатаційного 

персоналу та основних фондів транспортної інфраструктури, низькими темпами 

впровадження ресурсозберігаючих технологій; 

– недосконалістю нормативно-правового забезпечення діяльності єдиної 

транспортної системи, повільним вирішенням питань уніфікації транспортного 

законодавства відповідно до міжнародних стандартів [97, с. 4]. 

Важливою передумовою ефективного розвитку національної авіаційної 

галузі є не лише технічна інноваційна модернізація сучасних повітряних суден, 

а й виважена і послідовна політика України в контексті розвитку політичних, 

торгово-економічних, правових та інших відносин з державами світу. Україна, 
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як один зі світових лідерів авіабудування, має відстоювати і дотримуватися 

протекціоністської політики у цій сфері. І така політика має будуватися з 

урахуванням як вітчизняної, так і світових та європейських правових традицій. 

Попри те, що обсяги пасажирських перевезень українських авіакомпаній 

у 2017 році зросли порівняно з 2016 роком на 27,5% та становили 

10,554 млн. осіб, кількість міжнародних перевезень збільшилась на 28,6% та 

становила 9,613 млн. осіб., пасажиропотоки через аеропорти України 

збільшились на 27,6% та становили 16,499 млн. осіб, у т.ч. у міжнародному 

сполученні – на 29,2% та становили 145,91 млн. осіб, а також українськими 

авіакомпаніями виконано 92,2 тис. комерційних рейсів (на 16% більше), з них 

міжнародних – 77,7 тис. рейсів (на 14,4% більше), стан вітчизняної авіаційної 

галузі потребує вдосконалення [258], насамперед в частині вжиття 

скоординованих заходів публічного адміністрування сферою цивільної авіації в 

таких напрямках:  

1. Забезпечення авіаційної безпеки та безпеки польотів повітряних суден. 

Безпека перевезень є основою та головним показником ефективного 

функціонування авіаційного транспорту. В сучасних умовах безпека стає одним 

з головних чинників життєдіяльності людини, домінуючим критерієм 

функціонування складних систем, якою є авіаційна галузь, що забезпечують 

комфортні умови її життя та професійної діяльності. 

Особливу значущість безпека набуває в транспортній сфері, особливо в 

авіаційній галузі, оскільки її відсутність або недостатній рівень різко знижує 

затребуваність транспортних послуг і ставить під сумнів існування та розвиток 

галузі. Тому проблема забезпечення безпеки повітряного транспорту виникла 

одночасно з формуванням цивільного повітряного флоту як галузі, що 

забезпечує повітряні перевезення. При цьому всі проблеми цивільної авіації, 

пов'язані з безпекою, розглядалися в рамках безпеки польотів. Надалі це 

поняття трансформувалося і виникли нові напрямки, пов'язані з безпекою в 

різних сферах виробничої діяльності в цивільній авіації. 

Проблема безпеки перевезень авіаційним транспортом дуже важлива, 
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тому що вона пов’язана із значними збитками соціального та економічного 

характеру. Моральні збитки у зв’язку з травматизмом чи загибеллю людей, 

втрата іміджу авіатранспортних підприємств, втрата підготовлених фахівців і 

необхідність їх заміни в суспільстві, економічні збитки, пов’язані з 

необхідністю відшкодувань наслідків авіапригод, розробка та реалізація заходів 

із запобігання причин транспортних пригод та інше − являють собою складові 

цих втрат. При цьому безпека повітряного транспорту стосується не тільки 

безпеки пасажирів. Це поняття стосується і безпеки транспортників, населення 

в зоні можливих авіапригод, вантажів, транспортних засобів та споруд, 

довкілля, які можуть постраждати внаслідок авіаційних пригод [237]. 

Відбувається постійне вдосконалення конструкції повітряних суден, 

методів і способів їх експлуатації, підготовки екіпажів, проблеми льотної 

придатності, живучості повітряних суден, безпеки повітряного руху, що 

постійно залишається у полі зору представників експлуатуючих підприємств і 

наукових установ. Дані процеси найгостріше позначають проблему браку нових 

способів управління процесами забезпечення безпеки польотів, визначення 

загроз та відповідних джерел небезпеки авіаперевезень, а відтак 

продовжуватимуть ставати все більш актуальними [100, с. 85]. 

Загалом безпека авіації є комплексною категорією, що охоплює всі 

елементи системи «людина-техніка-середовище». Її розглядають як комплексну 

властивість авіаційної транспортної системи виконувати свої функції без 

заподіяння збитку самій собі або населенню, в інтересах якого вона 

розвивається.  

Найактуальнішими завданнями сьогодення є гарантування безпеки 

польотів, авіаційної безпеки (недопущення актів протизаконного втручання в 

діяльність цивільної авіації) та екологічної безпеки.  

В наш час проблема безпеки польотів має виключну соціальну гостроту. 

Моральні збитки у зв’язку з травматизмом чи загибеллю людей, втрата іміджу 

авіатранспортних підприємств, втрата підготовлених фахівців і необхідність їх 

заміни в суспільстві, розробка та реалізація заходів із запобігання причин 
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транспортних пригод та інше − являють собою складові цих втрат. При цьому 

безпека повітряного транспорту стосується не тільки безпеки пасажирів, але й 

транспортників, населення в зоні можливих авіапригод, вантажів, транспортних 

засобів та споруд, довкілля, які можуть постраждати внаслідок авіаційних 

пригод. Моральний збиток від льотних подій обтяжується й матеріальним 

збитком, який, наприклад в США на початку 1950-х років оцінювався в 450 

млн. $, а в даний час ця цифра досягла 3 млрд. $. [235, с. 9]. 

За даними Національного бюро з розслідування авіаційних подій та 

інцидентів з цивільними повітряними суднами, у 2017 році під час експлуатації 

цивільних повітряних суден (ПС) України з виконання пасажирських та 

вантажних перевезень, здійснення авіаційних робіт, навчально-тренувальних 

польотів та експлуатації ПС авіації загального призначення, що внесені в 

Державний реєстр цивільних ПС, сталися: 5 катастроф (2 з яких – під час 

виконання авіаційних робіт та учбово-тренувальних польотів та 3 – з ПС авіації 

загального призначення); 3 аварії (1 з яких при виконанні АХР, 1 з ПС авіації 

загального призначення та 1 при виконанні вантажних перевезень); 4 серйозних 

інциденти; 41 інцидент; 1 пошкодження ПС на землі. Крім того, за цей період 

сталися 2 катастрофи, в яких загинуло 2 особи, при виконанні 

несанкціонованих приватних польотів літаків, які не внесено до Державного 

реєстру цивільних ПС. У 2017 році на території України також сталося 64 події 

з іноземними цивільними повітряними суднами та 23 події з цивільними ПС 

іноземної реєстрації, у тому числі 1 аварія з ПС авіації загального призначення. 

Слід зазначити, що при експлуатації авіації загального призначення на відміну 

від 2016 року, де авіаційних подій, надзвичайних подій та пошкоджень ПС не 

було, у 2017 році сталося 3 катастрофи, в яких загинуло 6 людей, та 1 аварія, в 

якій пілот та двоє осіб, що знаходились на борту ПС, отримали серйозні тілесні 

ушкодження [7, с. 5]. 

Причин авіаційних пригод наразі існує багато, проте визначальним все ж 

таки є «людський чинник». Крім цього, на стан безпеки польотів прямо 

впливають орнітологічний чинник, метеорологічні умови, льотна придатність 



147 

повітряних суден тощо. До вказаних вище доречно додати ще один вагомий 

чинник, який отримав поширення останнім часом. Йдеться про лазерну техніку, 

при неправильному використанні якої лазерна енергія може становити серйозну 

біологічну небезпеку. 

Слід наголосити, що відповідно до статті 69 Повітряного кодексу 

України, на приаеродромній території запроваджується особливий порядок 

здійснення діяльності, яка може вплинути на безпеку авіації, до якої належать 

роботи, пов'язані з використанням лазерних пристроїв, що можуть 

випромінювати у повітряний простір [134]. Починаючи з 2013 року, 

Національним бюро було отримано 79 повідомлень про засліплення екіпажів 

ПС лазерними променями. У 2017 році до Національного бюро надійшла 

інформація про 30 таких випадків. Найбільша кількість випадків засліплень 

виникає в районах великих міст, поблизу крупних аеропортів України, серед 

них (у 2017 році): Київ (Жуляни) (9) Бориспіль (7), Одеса (4), Дніпро (3), 

Вінниця (3). Порівняно з попереднім роком кількість випадків засліплення 

пілотів лазерними променями на території України збільшилась у 4 рази [7].  

Враховуючи високу катастрофічність авіаційних подій, що можуть 

призводити до величезних матеріальних збитків та втрати людських життів, 

навіть одна подія – це дуже багато. Тому необхідно докладати максимальних 

зусиль для збереження цього вражаючого показника, адже найбільш 

актуальними проблемами, що мають місце в цій сфері, є, зокрема, 

неудокомплектованість кадрами державних інспекторів, які здійснюють 

контроль за діяльністю авіаційних підприємств у сфері безпеки польотів та 

авіаційної безпеки; недосконалість наявних тренажерів, що призводить до 

подорожчання підготовки, зниження навиків членів екіпажу в керуванні 

повітряними суднами, особливо у складних метеоумовах і аварійних ситуаціях; 

недостатня оснащеність цивільної авіації технічними засобами забезпечення 

авіаційної безпеки, в тому числі апаратурою виявлення вибухових речовин; 

невідповідність інформаційного забезпечення безпеки польотів потребам 

системи державного регулювання, що ускладнює своєчасне прийняття рішень з 
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метою запобігання  авіаційних надзвичайних ситуацій; застаріла лабораторна 

база й устаткування науково-дослідних і проектних організацій цивільної 

авіації та промисловості, що забезпечують відпрацювання і розв’язання 

технічних проблем забезпечення безпеки цивільної авіації; відсутність порядку 

фінансування витрат на утримання і розвиток служби пошукового і аварійно-

рятувального забезпечення польотів цивільної авіації тощо [271]. 

Основними частинами системи контролю за забезпеченням безпеки 

польотів ІКАО визначає ряд критичних елементів, які повинні враховуватися 

державою і, відповідно, її відомством цивільної авіації для ефективного 

здійснення політики у сфері безпеки польотів і пов'язаних з нею процедур. До 

критичних елементів відносяться: 

– основне авіаційне законодавство; 

– конкретні нормативні акти з питань експлуатації повітряних суден; 

– державна система цивільної авіації і державні функції контролю за 

забезпеченням безпеки закріплені законодавчо; 

– кваліфікація та підготовка технічного персоналу відомства цивільної 

авіації; 

– технічний інструктивний матеріал, інструменти і надання важливої 

інформації з точки зору безпеки польотів; 

– зобов'язання з видачі свідоцтв, сертифікації, визнання та утвердження; 

– зобов'язання зі здійснення нагляду за діяльністю фізичних та 

юридичних осіб після видачі їм відповідних свідоцтв, сертифікатів, визнань і 

тверджень;  дозвіл виявлених проблем забезпечення безпеки. 

Перевірки, проведені ІКАО, показали, що в тих державах, в яких не 

створено відповідне відомство цивільної авіації з достатніми повноваженнями з 

контролю за забезпеченням безпеки польотів, здійснення тільки управління і 

нагляду за виробництвом польотів повітряних суден і пов'язаної з ним 

діяльністю часто є недостатніми, що породжує умови для застосування 

небезпечної практики. 

Тому важливою ланкою для підтримки життєздатної системи контролю за 
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забезпеченням безпеки польотів і управління цією системою є участь урядових 

органів високого рівня, без чого держава не може задовільно виконувати свої 

обов'язки, пов'язані з забезпечення безпеки авіаційної системи. 

Беручи до уваги загальний принцип відповідальності за забезпечення 

безпеки польотів в державі, відомство цивільної авіації повинно забезпечувати, 

щоб жодна діяльність, що відноситься або має вплив на безпеку польотів, не 

залишилася б нерегульованою, що передбачає здійснення сертифікації і 

постійного нагляду за відповідною діяльністю [89, с. 64-65]. 

Не втрачає актуальності проблема забезпечення безпеки цивільної авіації 

й на законодавчому рівні, у зв’язку з чим наказом Мінінфраструктури від 

15 січня 2014 року № 18 затверджено Галузеву програму з безпеки польотів на 

2014-2016 роки, метою якої є гарантування безпечного виконання авіаційних 

перевезень та робіт повітряним транспортом України [151]. Проте вже 

21 березня 2017 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про 

Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації», мета якої полягає у 

визначенні засад для забезпечення авіаційної безпеки, регулярності та 

ефективності польотів шляхом запровадження правил, практики та процедур, 

які передбачають заходи захисту від актів незаконного втручання [141]. 

Водночас спеціального галузевого нормативно-правового акта, безпосередньо 

присвяченого питанням забезпечення авіаційної безпеки та безпеки польотів, 

дотепер не прийнято, хоча на це вже неодноразово наголошували багато вчених 

[236; 239; 266; 262]. 

З огляду на це цілком логічним є прийняття Закону України «Про 

транспортну безпеку», в якому слід  викласти необхідні положення щодо її 

невід’ємної складової – авіаційної безпеки, у тому числі нормативні засади її 

забезпечення, загрози вчинення актів незаконного втручання, оцінка 

уразливості та категорування об'єктів авіаційної інфраструктури і повітряних 

транспортних засобів, розробка і реалізація вимог та заходів щодо забезпечення 

авіаційної безпеки, підготовка фахівців, визначення форм і методів здійснення 

державного контролю (нагляду), а також інформаційне, матеріально-технічне та 
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науково-технічне забезпечення авіаційної безпеки. 

Ще одним принциповим питанням залишається встановлення критеріїв 

безпеки авіації, адже стаття 10 ПКУ лише проголошує їх застосування з метою 

забезпечення безпеки цивільної авіації уповноваженим органом з питань 

цивільної авіації, не розкриваючи їх переліку та сутності.  

Таким чином, на сучасному етапі розвитку цивільної авіації вимоги щодо 

забезпечення безпеки повітряного транспорту помітно зросли і функціонально 

трансформувалися, що невідворотно ставить завдання принципового 

переосмислення і перегляду проблем, завдань і підходів до їх вирішення з 

точки зору відповідності новим реаліям. 

2. Забезпечення належного рівня системи підтримання льотної 

придатності повітряних суден, яка відповідно до статті 42 Повітряного 

кодексу України встановлюється шляхом сертифікації типової конструкції 

виробу авіаційної техніки, що є первинним визначенням льотної придатності. 

Льотна придатність екземпляра повітряного судна забезпечується 

відповідністю його конструкції, компонентів та обладнання, що встановлені на 

ньому, схваленій типовій конструкції, виконанням заходів з підтримання 

льотної придатності та підтвердженням того, що воно перебуває у стані, 

придатному для виконання польоту [134]. 

Сьогодні основними цілями державної системи підтримання льотної 

придатності є: 

− забезпечення безпеки польотів не нижче досягнутого світового рівня; 

− зниження витрат на експлуатацію повітряних суден; 

− забезпечення рівноправної участі авіапідприємств в комерційній 

діяльності в галузі авіації на світових ринках авіаційних послуг [95]. 

Забезпечення належного рівня системи підтримання льотної придатності 

повітряних суден сьогодні вбачається за рахунок підвищення ефективності 

технічного й економічного регулювання авіаційної діяльності, зменшення 

законодавчих та інших перешкод оновленню парку вітчизняних авіакомпаній 

(зокрема створення сприятливих умов щодо лізингу та придбання сучасної 
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авіатехніки), а також розробки та прийняття Програми стандартизації в галузі 

авіаційної промисловості, яка має стати інструментом практичної реалізації 

змін у нормативному регулюванні питань авіаційних стандартів. 

3. Впровадження збалансованої тарифної політики. Тарифи на 

внутрішніх перевезеннях є вільними цінами та встановлюються керівниками 

підприємств згідно із ситуацією на ринку авіаперевезень, економічними 

можливостями підприємств. На цей час особливості тарифної політики 

українських авіакомпаній на внутрішніх маршрутах визначаються у розвитку 

системи тарифів, яка зможе забезпечити оптимізацію максимальної кількості 

перевезених пасажирів та забезпечення незбитковості рейсів. А саме не має 

єдиного тарифу на маршруті, розміри тарифів відрізняються залежно від 

терміну придбання квитка стосовно дати вильоту, а також від рівня сервісу, на 

який претендує потенційний пасажир. При придбанні авіаквитка заздалегідь до 

дати вильоту пасажир має можливість придбати його за ціною, значно меншою, 

ніж у день вильоту. Така система надає можливість задовольнити різні групи 

пасажирів за потребою та фінансовими можливостями. На підставі викладеного 

вважаємо за доцільне розробити і впровадити єдину прозору 

загальнонаціональну шкалу аеропортових тарифів і зборів, яка відповідала б 

рівню і якості послуг, що надаються; запровадити законодавчі норми ЄС щодо 

демонополізації деяких аеропортових послуг (зокрема, послуг наземного 

обслуговування на пероні та терміналах). 

4. Вирішення питання щодо укладання Угоди між Україною та ЄС про 

Спільний авіаційний простір, метою якої є гармонізація законодавства в галузі 

цивільної авіації, сприяння промисловому співробітництву та поступова 

лібералізація ринків. Однією з передумов розв’язання цієї проблеми є наявні 

принципові відмінності між Стандартами та Рекомендованою практикою ICAO 

та національними нормативами, серед яких, зокрема: 

– відсутня класифікація повітряного простору, передбачена ICAO, та 

відповідних їй видів обслуговування повітряного руху; 

– використовується розподіл відповідальності між екіпажами ПС і 
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диспетчерським складом, який визначається відмінностями у видах 

обслуговування повітряного руху; 

– відрізняються правила виконання польотів; 

– застосовуються різні нормативи та одиниці виміру мінімумів 

поздовжнього і вертикального ешелонування; 

– використовуються різні формалізовані повідомлення при плануванні 

індивідуальних повітряних ліній та обслуговуванні повітряного руху при 

забезпеченні повсякденної діяльності державної авіації та інших, неавіаційних, 

користувачів повітряного простору; 

– різняться вимоги, пропоновані до повноти подання інформації на 

аеронавігаційних картах (публікується тільки частина інформації, що впливає 

на забезпечення безпеки польотів); 

– не відповідають вимоги, пропоновані до точності опублікування 

координат радіонавігаційних засобів і точок в район і аеродромів (точність 

координат відповідає 1 хвилині і менше використовуваної за рекомендацією 

ICAO на один порядок); 

– не публікуються точки маршрутів зональної навігації, кордонів 

заборонених зон, зон обмежень польотів і небезпечних зон. Унаслідок 

зазначених відмінностей системи ОПР в деяких державах не володіють 

достатньою гнучкістю до сезонних, тижневих і добових змін повітряного руху, 

вони також не здатні до швидкого збільшення пропускної здатності для 

задоволення очікуваного зростання повітряних перевезень [115, с. 148]. 

«Відкрите небо» передбачає об’єднання авіатранспортних ринків України 

та ЄС, що сприятиме ефективнішому використанню ринку авіаперевезень та 

покращенню якості послуг, розвитку транзитного потенціалу України, 

інтегруванню України до європейських авіаційних структур та зміцненню 

авторитету країни як авіаційної європейської держави. Приєднання України до 

авіаційного простору ЄС призведе до відчутних переваг: підвищення рівня 

безпеки польотів, збільшення пропозиції на ринку послуг з пасажирських 

авіаперевезень і, як наслідок, зниження цін на них та залучення інвестицій в 
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авіаційну інфраструктуру. «Відкрите небо» з ЄС – імпульс для розвитку 

регіональних аеропортів, пасажирських та вантажних перевезень, що має 

наповнити літаками небо над Україною. Разом з тим, на думку фахівців, 

Стратегічний план розвитку авіаційного транспорту до 2020 року, 

затверджений наказом Мініфраструктури 21 грудня 2015 р., не достатньо 

враховує світові тенденції на ринку й не містить конкретних рекомендацій. І в 

той час, як започатковується «відкриття неба» зі США та ЄС, головним на 

сьогодні світовим авіаційним ринкам (Схід та Азія) не приділяється належна 

увага [44; 65, с. 89].  

До речі, вступила в силу угода між урядом України та урядом 

Сполучених Штатів Америки про повітряні перевезення. Її було підписано 

14 липня 2015 року у Вашингтоні, 4 листопада – ратифіковано Верховною 

Радою України. Зокрема, документом вводяться такі зміни у повітряному 

сполученні між Україною та США: 

– знімаються обмеження щодо пунктів відправлення/призначення на 

територіях обох держав через будь-які проміжні пункти і далі у пункти за 

межами; 

– надається можливість авіакомпаніям обох сторін виконувати польоти з 

правом п'ятої свободи (право приймати на іноземній території пасажирів, що 

прямують на територію будь-якої третьої держави, а також адресовані туди ж 

вантаж і пошту, і право висаджувати пасажирів і вивантажувати вантаж і 

пошту, що направляються із будь-якої території, в країні – підписанті угоди); 

– встановлюється довільна частота та ємність повітряних перевезень 

авіаперевізниками обох сторін; 

– дозволяється самостійне наземне обслуговування в аеропортах [257]. 

5. Зближення систем сертифікації між Європейським Союзом та 

Україною, що сприятиме підвищенню безпеки польотів і посиленню їхнього 

партнерства та співробітництва з метою досягнення збіжності систем 

сертифікації у сферах первинної льотної придатності, підтримання льотної 

придатності і технічного обслуговування авіатехніки та її компонентів. 
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6. Вдосконалення національної аеронавігаційної системи. Впровадження 

перспективної концепції CNS/ATM ICAO, що базується на використанні 

глобальних систем зв'язку, навігації та спостереження, інтеграція наземних, 

бортових і космічних систем за допомогою ліній передачі цифрових даних, 

зростаюча роль систем підтримки – метеозабезпечення, аеронавігаційної 

інформації, пошуку і рятування – привели до необхідності переходу від систем 

організації повітряного руху до системи більш високого рівня – 

аеронавігаційної системи. Вдосконалення національної аеронавігаційної 

системи може розвиватися за різними сценаріями, що визначаються 

національними особливостями, станом авіаційної інфраструктури, економікою 

країни, взаємодією цивільних і військових органів, методами управління та 

фінансування [115, с. 148]. 

7. Розвиток авіабудівної галузі. Попри високий потенціал вітчизняної 

авіаційної промисловості (Україна входить до числа 9 країн світу, що мають 

замкнутий технологічний цикл створення і виробництва авіаційної техніки), 

названа галузь переживає нелегкі часи, про що свідчить: руйнування 

внутрішнього ринку авіаційної техніки; слабо продумана і мало керована 

конверсія розробок і виробництва; «старіння» основних виробничих фондів і 

унікальних стендових і випробувальних баз; накопичення технологічного 

відставання від сучасного світового рівня; відсутність істотних інвестицій у 

відтворювальний процес; поява «розриву поколінь», тобто значного скорочення 

і погіршення структури та кваліфікації наукових працівників, проектувальників 

і розробників [59, с. 54-55]. 

В Україні за останні роки розроблено та сертифіковано кілька зразків 

техніки цивільної авіації, яка конкурує зі світовими аналогами (АН-148 та  

АН-158) [64, с. 102-105]. Однак сучасний стан літакобудування в Україні 

характеризується низкою проблем: використання застарілого обладнання, 

труднощі з доступом до фінансових ресурсів, нерегулярні та незначні за 

обсягами поставки продукції вітчизняного літакобудування на міжнародний 

ринок та ін. 
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Наразі вчені виділяють такі ключові перешкоди для розвитку авіабудівної 

галузі України: 

− невеликий розмір внутрішнього ринку, адже у галузі комерційного 

літакобудування саме значний обсяг внутрішнього ринку є важливою 

стратегічною перевагою, оскільки забезпечує економію на масштабах у 

виробництві й сервісному обслуговуванні; 

− надзвичайно мала частка світового ринку, яка за оцінками фахівців 

складає близько 3% [283]. При цьому вітчизняна авіапродукція представлена у 

сегменті регіональної, транспортної авіації та двигунобудування, тоді як 

найприбутковішою вважається ніша магістральних пасажирських лайнерів 

[222]; 

− недостатні післяпродажні послуги з технічного обслуговування й 

ремонту, що є ключовим при збуті літаків, особливо при експорті; 

− застаріле закрите управління, брак співпраці з постачальниками для 

розподілу ризиків внаслідок залежності від держави. Українське цивільне 

авіабудування регулюється як і військове, що зумовлює наголос на 

національній безпеці, а не бізнес-цілях і, відповідно, низьку 

конкурентоспроможність; 

− брак професійних кадрів авіабудівної галузі; 

− обмежене фінансування на стадії розробки;  

− неефективне фінансування клієнтів; 

− брак загальної державної підтримки розвитку [65, с. 90-91]. 

Отже, необхідність реформування галузі не викликає сумнівів, 

насамперед в контексті підвищення її конкурентоспроможності, задоволення 

внутрішніх потреб країни з урахуванням загальносвітових тенденцій розвитку 

міжнародного ринку авіатехніки і повітряних перевезень. При цьому 

пріоритетним напрямком реформування авіаційної промисловості повинна 

стати самоорганізація господарюючих суб'єктів в вертикально інтегровані 

бізнес-групи, в тому числі аналогічні світовим, їх структурно-технологічна і 

організаційна трансформація, вибір профілю (диверсифікованих профілів) 
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діяльності. 

8. Охорона навколишнього природного середовища від шумових впливів 

та емісії авіаційних двигунів. Згідно зі статті 83 Повітряного кодексу України 

на суб'єктів авіаційної діяльності покладено обов'язок під час експлуатації 

повітряних суден на землі та в повітрі дотримуватися встановлених нормативів 

вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах та впливу фізичних 

факторів і вживати заходів щодо зменшення обсягів викидів (емісії) 

забруднюючих речовин і зменшення рівня шуму, електромагнітного та 

радіаційного випромінювання. При цьому також забороняється скидання з 

повітряних суден шкідливих для здоров'я людей та навколишнього природного 

середовища речовин, відходів і матеріалів. Не повинен перевищувати гранично 

допустимого рівня, встановленого авіаційними правилами України, і 

максимальний допустимий рівень шуму під час експлуатації повітряного судна, 

емісії авіаційних двигунів та електромагнітного випромінювання об'єктів 

авіаційної діяльності.  

З метою запобігання та попередження настання негативного впливу 

авіації на навколишнє природне середовище, життя і здоров’я людей, суб’єкти 

господарської діяльності повинні дотримуватися основних принципів охорони 

навколишнього природного середовища (ст. 3 Закону України «Про охорону 

навколишнього природного середовища»). 

Обсяги викидів забруднюючих речовин, здійснених авіаційним 

транспортом, зростають швидше, ніж в будь-якому іншому секторі економіки. 

Переведення цивільної авіації на систему квотування обсягів емісії 

забруднюючих речовин є економічно ефективним способом контролю за 

викидами в даному секторі і дозволяє реалізувати підхід, прийнятий ІКАО 

(Резолюція із зміни клімату, прийнята Асамблеєю ІКАО у жовтні 2010 р.). В 

Європі, де ситуація з емісією парникових газів є критичною, зі зміною клімату 

борються шляхом впровадження Європейської системи торгівлі квотами на 

викид забруднюючих речовин в навколишнє середовище (EU ETS). 

Пропонований підхід з 2011 р. реалізується стосовно викидів забруднюючих 
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речовин, що виникають в результаті польотів всередині ЄС, а з 2012 р. – всіх 

рейсів, які мають пунктом відправлення або призначення аеропорти ЄС. 

Передбачені вимоги застосовуються як до європейських авіакомпаній, так і до 

іноземних (незважаючи на протести з боку Американської асоціації 

повітряного транспорту, урядів Китаю та РФ.). Подібно промисловим 

компаніям, які вже включені в Систему EU ETS, авіакомпанії зможуть 

продавати надлишкові квоти у разі скорочення рівня своїх викидів і повинні 

будуть купувати додаткові квоти у разі його підвищення. Очікується 

підвищення вартості авіаквитків у результаті переведення авіації на дану 

систему (за розрахунками Європейської комісії, на суму від 2 до 12 євро), але 

навряд чи воно буде значним порівняно із тим, яке мало місце в останні роки 

внаслідок зростання цін на авіаційне паливо [254, с. 214-222]. 

Отже, зниження негативного впливу української авіаційної галузі на 

навколишнє середовище передбачає запровадження широкого спектру 

інструментів публічного адміністрування з урахуванням ключових концепцій 

«екологічного» розвитку, основними з яких є: створення ефективної системи 

екологічного управління; формування гнучкої «екологічної» політики 

ціноутворення; створення ефективної політики державних закупівель; 

реформування систем «екологічного» оподаткування; розробка та використання 

ефективних механізмів державного інвестування у відповідну принципам 

сталого розвитку інфраструктуру; запровадження механізмів державної 

підтримки досліджень та розробок, пов'язаних зі створенням «зелених» 

технологій; розробка та запровадження стратегій розвитку «зеленого» 

авіаційного транспорту як складової стратегії формування сталого «зеленого» 

суспільства. 

9. Розвиток авіаційної медицини, предметом якої виступають: 1) особливі 

стани організму − льотне стомлення, перевтома, хронічне стомлення, висотна, 

повітряна, декомпресійні хвороби, баротравми тощо; 2) діяльність льотного 

складу; 3) специфічні професійні умови, а її основними завданнями є 

забезпечення високого рівня працездатності у польоті (безпека польоту); 
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здоров'я льотного складу і «льотного довголіття» [24, с. 142-144].  

Медичне забезпечення польотів є системою заходів, спрямованих на 

збереження здоров’я, підвищення працездатності льотного складу, 

диспетчерського і технічного персоналу, профілактику авіаційних подій та 

авіаційних інцидентів, пов’язаних із станом здоров’я [90]. Медичне 

забезпечення польотів включає в себе проведення передпольотного медичного 

огляду членів екіпажу повітряних суден і передзмінного огляду диспетчерів, 

динамічне лікарське спостереження за особами льотного і диспетчерського 

складу, контроль за льотним навантаженням, харчуванням, фізичною 

підготовкою авіаційного персоналу, вивчення причин помилкових дій пілотів, 

авіаційних інцидентів та пригод, проведення профілактичних заходів щодо 

попередження льотної аварійності з медичних причин; здійснення медичного 

огляду. 

Наразі слід констатувати, що медичне забезпечення цивільної авіації 

Україні переживає не кращі часи. Перш за все, слід наголосити на відсутності у 

чинному законодавстві такого поняття, як авіаційна медицина, у зв’язку з чим 

чітко не визначено її систему та відповідні механізми державного регулювання. 

Окрім того, у даний час незадовільно фінансуються медичні заходи в цивільній 

авіації, досі в галузі не створено спеціальний медичний фонд за рахунок 

авіакомпаній і підприємств, не забезпечено реальне існування обов’язкового та 

добровільного медичного страхування авіапрацівників з відрахуваннями від 

фондів соціальної підтримки [25].  

В останні роки урядовцями неодноразово було зроблено спроби 

реформування так званої системи авіаційної медицини. Так, спочатку було 

намічено різко обмежити коло осіб, що проходять передпольотний медичний 

огляд, з подальшим скасуванням цього огляду. Потім активно реформувався 

статус авіаційного лікаря, а медичний огляд льотного складу було намічено 

передати в територіальні медичні установи і авіаційним медичним 

екзаменаторам (експертам). Однак в авіаційного медичного екзаменатора немає 

ані клінічної, ані біохімічної лабораторій, ані функціонально-діагностичного та 
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рентгенологічного відділень, у зв’язку з чим такий напрям навряд чи може бути 

реалізований. Недостатньо врегульованою є також система медичної 

експертизи льотного складу, у зв’язку з чим, на наш погляд, одним з напрямків 

забезпечення охорони здоров’я працівників цивільної авіації є створення 

незалежної комісії з лікарсько-льотної експертизи для переогляду пілотів, не 

згодних з експертними висновками [25]. 

Більше того, якщо такі аспекти, як контроль за станом здоров'я та 

працездатністю авіаційного персоналу; проведення медичних обстежень й 

визначення придатності; підготовка та перепідготовка кадрів авіаційної 

медицини законодавством, передбачені достатньо повно, то профілактичні 

заходи, розробка та запровадження нових технологій й методів діагностики та 

лікування, пропаганда здорового образу життя серед авіаційного персоналу 

потребують більшої уваги. Сьогодні розвиток авіаційної медицини вбачається 

за рахунок забезпечення достатнього фінансування та регуляторного контролю 

системи професійної освіти в галузі (через профільну сертифікацію навчальних 

закладів зокрема). 

10. Створення правової підтримки розвитку напряму використання 

електричних літаків. Електричні літаки − літаки, які використовують 

електромотори та акумулятори замість двигунів внутрішнього згоряння і 

авіаційного палива. Переваги електричних літаків є численними й очевидними, 

вони екологічні, безпечні, безшумні та дешеві в експлуатації [282]. 

Найбільших успіхів змогла домогтися команда дослідників, які працюють 

над європейським проектом «Solar Impulse». Їх дослідний зразок HB-SIA − 

пілотований літак, що приводиться в рух виключно за рахунок енергії сонця − 

22 вересня 2010 року здійснив показові польоти над Швейцарією. У цей день 

прототип з розмахом крила понад 63 м і масою 1600 кг, пілотований Андре 

Боршбергом, злетівши з військового аеродрому, успішно долетів спочатку до 

міжнародного аеропорту Женеви, а потім і до Цюріха. Завдяки цьому «Solar 

Impulse HB-SIA» увійшов в історію як перший літак, який здійснив перельоти 

між цими містами, використовуючи лише енергію сонця. 
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Зараз дослідні зразки сонячних модулів показують коефіцієнт 

перетворення сонячного світла в електроенергію близько 3%, а в найближчому 

майбутньому їх ефективність може вирости до 8% з допомогою таких 

технологій, як застосування нових полімерних матеріалів і оптоволокна. Крім 

того, очікується перехід на новий рівень у виробництві ємних акумуляторних 

батарей. Можливо, вже в найближчому майбутньому будуть створені не тільки 

експериментальні, а й комерційні вертомобілі, дирижаблі та літаки, які 

використовують енергію сонця [109]. 

11. Розвиток інформаційної складової адміністративно-правового 

забезпечення функціонування авіаційного транспорту полягає в управлінні 

інформаційними потоками, що мають місце в авіаційно-транспортній системі. 

У сфері безпеки польотів авіації інформаційне забезпечення такої діяльності 

проводиться з метою контролю, аналізу та прогнозування стану безпеки 

польотів, дослідження причин і факторів, що на неї впливають, а також з метою 

розробки, проведення та оцінки ефективності заходів щодо запобігання 

авіаційним подіям і авіаційним інцидентам.  

Враховуючи відсутність законодавчого регулювання вихідних засад 

інформаційної складової забезпечення авіаційної діяльності, доцільним 

здається формування в Повітряному кодексі України окремого 

розділу «Інформаційне забезпечення функціонування авіаційного транспорту», 

в якому викласти положення щодо суб'єктів і об'єктів інформаційних відносин в 

авіаційній сфері, захисту інформації та забезпечення інформаційної безпеки 

України в сфері цивільної авіації, в тому числі включаючи збір, обробку, 

зберігання, аналіз інформації про авіаційні події та авіаційні інциденти, про 

інші дані з безпеки польотів та доведення зазначеної інформації до авіаційного 

персоналу та інших зацікавлених осіб відповідно до чинного законодавства 

тощо. 

Крім цього, вважаємо за доцільне:  

− створити Єдину інформаційно-аналітичну систему моніторингу 

функціонування авіаційної галузі та використання повітряного простору 
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України;  

− створити систему кібернетичної безпеки цивільної авіації з 

урахуванням вимог ІКАО, настанов національного регулятора у сфері 

кібернетичної безпеки та існуючих провідних європейських практик;  

− забезпечити впровадження стандарту електронного оформлення і 

супроводження вантажних авіаперевезень (стандарт e-freight). 

12. Вдосконалення професійної підготовки авіаперсоналу. Успішність 

функціонування авіаційної галузі визначається результативністю професійної 

діяльності фахівців, яка, у свою чергу, зумовлюється ґрунтовністю їхньої 

професійної підготовки. 

За інформацією Українського науково-дослідного інституту авіаційної 

технології, однією з основних проблем розвитку авіаційної галузі України є 

дефіцит кваліфікованих кадрів (57%) [41; 67]. 

Отже, зростаючі темпи авіаперевезень вимагають не тільки збільшення 

числа сучасних повітряних суден, а й поповнення льотного складу авіакомпаній 

висококваліфікованими кадрами, що ставить на порядок денний питання щодо 

необхідності розробки довгострокової програми підготовки льотно-технічного 

персоналу, яка буде враховувати потреби українського ринку авіаційних 

перевезень.  

13. Створення правових основ використання безпілотної авіації. На 

думку експертів, безпілотна авіація найближчим часом почне домінувати над 

пілотованою. Такий розвиток цього класу авіатехніки обумовлений 

специфічними рисами, реалізація яких дозволяє отримати суттєву перевагу над 

пілотованою авіацією для широкого спектру завдань. Основними 

властивостями БПЛА літакового і вертолітного типів, що вигідно відрізняють 

їх від пілотованих літаків і вертольотів, є: 

– більш високий рівень виживання БПЛА в умовах протидії засобів ППО 

супротивника внаслідок їх меншої помітності у всіх діапазонах довжин 

радіохвиль; 

– можливість їх зльоту практично при будь-якому рельєфі місцевості без 
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проведення підготовчих інженерних робіт; 

– здатність перебування у високих ступенях готовності практично 

необмежений час; 

– більш короткі терміни і менша вартість навчання операторів наземних 

пунктів управління БПЛА порівняно з підготовкою екіпажів пілотованих 

літальних апаратів; 

– значно менша вартість (на один-два порядки залежно від цільового 

призначення і параметрів БПЛА) та терміни розгортання їх серійного 

виробництва; 

– можливість видачі інформації споживачам практично в реальному 

масштабі часу; 

– здатність функціонувати в умовах високого радіоактивного, хімічного і 

бактеріологічного забруднення повітря і місцевості, а також при несприятливих 

метеоумовах [117, с. 25; 269, с. 118]. 

Разом з тим, як і будь-які інші новітні технології, розвиток безпілотної 

промисловості передбачає певні ризики: 

− безпекові – наприклад, при безконтрольному приземленні в 

громадських місцях, атомних об’єктах, посольствах, туристичних та пам’ятних 

місцях, що може спричинити пошкодження майна або поранення людей; 

− порушення конфіденційності і таємниці особистого життя, адже 

безпілотники зазвичай містять відеокамери, мікрофони, різноманітні датчики, в 

т.ч. GPS, та системи реєстрації місцерозташування осіб. Вони можуть 

здійснювати польоти над закритими садами, стежити за людьми на вулицях, 

підраховувати кількість людей, що заходять і виходять з будівель. Це може 

зробити безпілотники нав’язливими та викликати незадоволення суспільства. 

Більше того, оскільки безпілотні апарати відносяться до авіації, вони мають 

підпадати під дію міжнародних правил безпеки польотів. 

У законодавстві України існує дефініція «БПЛА», але їх використання 

окремо не врегульовано і частково описується як складова широкої групи 

цивільної та комерційної авіації відповідно до нормативно-правового 
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регулювання повітряного простору. Інші регулятивні питання, повʼязані із 

особливостями польотів, сертифікацією, атестацією операторів, а також 

інтеграцією у сферу управління повітряного руху, дотепер відсутні. Не 

вирішеним залишається питання і щодо реєстрації в Реєстрі цивільних 

повітряних суден України БПЛА, максимальна злітна вага яких не перевищує 

20 кілограмів і які використовуються для розваг та спортивної діяльності. 

Спроби унормувати діяльність у сфері використання БЛА були зроблені у 

2016 році розробкою Державіаслужбою України проекту Концепції положення 

та процедур із забезпечення безпеки польотів повітряних суден авіації 

загального призначення, спортивних, аматорських та безпілотних літальних 

апаратів, яку й досі, на жаль, не прийнято.  

Таким чином, необхідність удосконалення регулювання використання 

безпілотних апаратів є очевидною, у зв’язку із чим вважаємо за доцільне: 

– по-перше, прийняти Стратегію розвитку використання безпілотних 

дистанційно-пілотованих літальних апаратів (ДПЛА), що передбачатиме 

інтеграцію таких комплексів у повітряний простір та забезпечення вільного 

доступу для всіх цивільних повітряних суден, регулювання їх використання 

пропорційно ризику кожної операції, обов’язкову розробку правил безпеки 

використання БЛА, суспільне визнання безпілотних послуг цивільної авіації та 

гарантованого захисту персональних даних, встановлення відповідальності 

оператора БЛА за порушення правил його використання та можливості 

ідентифікації оператора (наприклад, за допомогою ID-чіпу); 

– по-друге, прийняти Положення про безпілотні комплекси цивільної 

авіації, в якому викласти положення щодо їх класифікації та реєстрації, 

особливостей навчання та сертифікації персоналу, медичних вимог до 

операторів таких пристроїв, порядку видачі їм ліцензій та сертифікатів під час 

комерційного використання БЛА, забезпечення техніки безпеки пілотування та 

страхування цивільно-правової відповідальності на випадок падіння або іншої 

непередбачуваної ситуації; 

– по-третє, встановити у подальшому адміністративну відповідальність за 
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порушення правил використання безпілотних дистанційно-пілотованих 

літальних апаратів. 

Таким чином, розвиток авіаційного транспорту в Україні на сучасному 

етапі характеризується значною інтенсивністю зростання повітряних 

перевезень, впровадженням на повітряних лініях нових типів літаків великої 

пасажировмісткості, розширенням мережі повітряних сполучень і введенням в 

експлуатацію аеропортів з високою пропускною спроможністю. Водночас 

зазначені вище проблеми певним чином гальмують подекуди активний 

розвиток авіаційного транспорту, але запропоновані заходи сприятимуть їх 

розв’язанню та забезпеченню якісних, комфортних і безпечних авіаперевезень. 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

Узагальнення зарубіжного досвіду та вітчизняних особливостей 

адміністративно-правового забезпечення функціонування авіаційного 

транспорту дозволило дійти таких висновків: 

1. Встановлено, що в основу публічного адміністрування авіаційно-

транспортною системою в різних країнах світу закладено принципи: 

збалансованого поділу відповідальності між державою і експлуатантом; 

надання можливості державі постійно впливати на діяльність експлуатанта, 

здійснювати контроль, не упускаючи при цьому можливості ефективного 

управління авіакомпаніями в межах наданих повноважень; побудови довірчих 

відносин між державою (уповноваженим органом в галузі цивільної авіації) і 

експлуатантом. 

2. Акцентовано на можливих шляхах запозичення для України 

позитивного зарубіжного досвіду адміністративно-правового забезпечення 

функціонування авіаційного транспорту, насамперед в частині: розробки 

стратегії інтеграції авіаційно-транспортної системи України до єдиної 

транспортної системи ЄС, що враховує правові, економічні, технічні, соціальні 
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аспекти інтеграції, а також детермінанти, що визначають безпечність розвитку 

авіаційних перевезень; використання можливостей фінансового авіалізингу; 

переходу від концепції єдиної транспортної системи до ідеї створення 

мультимодальних коридорів і регіональних транспортно-логістичних систем на 

основі важливих вантажних напрямків, наявної регіональної транспортної 

інфраструктури: шляхів сполучення, транспортних підприємств, оптових 

торгових баз, складських приміщень, а також товарних бірж, банків, 

телекомунікаційних систем та інформаційних центрів; розвитку 

мультимодальних перевезень на базі аеропортів – вантажних хабів, насамперед 

щодо бізнес-моделі «авто-авіа», а також вироблення державної політики та 

нормативно-правового регулювання діяльності логістичних (3PL) операторів; 

створення державної системи управління діяльністю авіації загального 

призначення з обов'язковим включенням до неї представників громадських 

авіаційних організацій (такий підхід поширений в США, Канаді і країнах ЄС та 

дозволяє державі ефективно регулювати діяльність авіації загального 

призначення з урахуванням думки авіаційного бізнесу); регуляторного, 

законодавчого та фінансового забезпечення розвитку авіаційної медицини; 

забезпечення належного нормативно-правового регулювання інших, окрім 

цивільної та державної, видів авіаційної діяльності; формування ефективної 

системи екологічного менеджменту авіапідприємств та запровадження гнучкої 

екологічної політики «зелених технологій» на авіаційному транспорті України; 

імплементації міжнародних стандартів щодо охорони навколишнього 

природного середовища від шумових впливів та емісії авіаційних двигунів; 

створення належних правових основ розвитку авіації загального призначення та 

безпілотних літальних систем; правової підтримки розвитку напряму 

використання електричних літаків; впровадження електронного документообігу 

в авіаційній галузі. 

3. Наголошено на необхідності оптимізації системи публічного 

адміністрування сферою цивільної авіації, насамперед в частині: вжиття 

скоординованих заходів в напрямках: впровадження збалансованої тарифної 
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політики; вирішення питання щодо укладання Угоди між Україною та ЄС про 

Спільний авіаційний простір; зближення систем сертифікації між 

Європейським Союзом та Україною; вдосконалення національної 

аеронавігаційної системи; розвитку авіабудівної галузі; охорони 

навколишнього природного середовища від шумових впливів та емісії 

авіаційних двигунів; розвитку авіаційної медицини; створення правової 

підтримки розвитку напряму використання електричних літаків; розвитку 

інформаційної складової публічного адміністрування цивільної авіації 

(створення Єдиної інформаційно-аналітичної системи моніторингу 

функціонування авіаційної галузі та використання повітряного простору 

України; створення системи кібернетичної безпеки цивільної авіації з 

урахуванням вимог ІКАО, настанов національного регулятора у сфері 

кібернетичної безпеки та існуючих провідних європейських практик); 

формування в Повітряному кодексі України окремого Розділу «Інформаційне 

забезпечення функціонування авіаційного транспорту»; впровадження 

стандарту електронного оформлення і супроводження вантажних 

авіаперевезень (стандарт e-freight); вдосконалення професійної підготовки 

авіаперсоналу; створення правових основ використання безпілотної авіації 

тощо. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та запропоновано нове 

розв’язання наукового завдання щодо вдосконалення адміністративно-

правового забезпечення функціонування авіаційного транспорту в Україні. У 

результаті проведеного дослідження сформульовано низку нових наукових 

положень та висновків. Основні з них такі: 

1. Доведено важливість адміністративно-правового забезпечення 

функціонування авіаційного транспорту, що зумовлено необхідністю: 

1) регулювання ринку авіаційних перевезень; 2) формування в межах галузі 

адміністративного права підгалузі адміністративно-транспортного права, а в її 

складі відповідного авіаційного напряму; 3) дотримання усіма суб'єктами 

авіаційної діяльності повітряного законодавства; 4) використання в 

повітряному просторі України ешелонів ІСАО та створення єдиної мережі 

аеронавігаційного звʼязку; забезпечення прийнятних умов для можливостей 

реалізації авіаційних принципів і правил більшістю країн; забезпечення 

достатнього рівня одноманітного регулювання взаємовідносин, що виникають 

між державами під час повітряних перевезень; 5) сертифікації суб'єктів та 

об'єктів авіаційної діяльності; 6) ліцензування господарської діяльності з 

надання послуг з перевезення пасажирів та/або вантажів повітряним 

транспортом та надання прав на експлуатацію повітряних ліній і призначень 

авіаперевізникам; 7) забезпечення безпеки польотів та авіаційної безпеки 

шляхом розвитку механізмів нагляду та контролю; 8) розподілення та 

закріплення відповідальності між учасниками авіаційної діяльності як на 

міждержавному (міжнародному), так і на державному та регіональному рівнях; 

9) застосування заходів юридичної відповідальності за порушення правил 

функціонування авіаційного транспорту; 10) запровадження в Україні 

міжнародної практики публічного обговорення та проведення відкритих 

консультацій із зацікавленими сторонами в процесі вироблення рішень щодо 

внесення змін у систему регулювання чи напрямів розвитку цивільної авіації; 
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11) створення ефективної системи зворотного зв’язку між органами державної 

влади та учасниками авіаційного ринку. 

2. Розвиток цивільної авіації, прямо пов’язаний з бажанням людини 

підкорити повітряний простір та поступово супроводжувався як пошуком 

технічних можливостей розв’язання цієї проблеми, так і згодом виробленням 

правових механізмів регулювання повітряного руху, зокрема виділено декілька 

умовних періодів з відмінними, притаманними їм рисами, а саме: 1) період 

«зародження повітряного руху та правових основ його регулювання» (1784 р. – 

початок XX ст.); 2) період першої світової війни, яка стала поштовхом до розвитку 

авіапромисловості, виникло широке застосування повітряного пересування і 

юридичне нормування його стало життєвою необхідністю; 3) період розвитку 

авіаційного законодавства в умовах функціонування Української Народної 

Республіки (1917-1921 pp.); 4) період «радянської влади» (від 1922 р. до здобуття 

незалежності Україною у 1991 році), який поділено на три етапи: а) 20-40-і роки 

XX ст. − відзначається прийняттям одразу двох повітряних кодексів (1932 та 1935 

років); б) 50-70-і роки XX ст. − відзначається прийняттям 6 грудня 1961 р. 

Повітряного кодексу СССР  та створенням у 1964 р. загальносоюзного 

Міністерства цивільної авіації СРСР, а також Головної інспекції цивільної авіації; 

в) 80-ті роки XX ст. – відзначається прийняттям четвертого Повітряного кодексу 

СРСР 1983 року; 6) «сучасний період» (від початку існування незалежної України 

(1991 р.) дотепер), який поділено на два етапи, межею поділу яких є нова редакція 

Повітряного кодексу України 2011 року. 

3. Адміністративно-правове забезпечення функціонування авіаційного 

транспорту визначено як засновану на нормах адміністративного права 

виконавчо-розпорядчу діяльність уповноважених на те суб’єктів, що 

здійснюється в рамках єдиної державної політики розвитку авіації та 

використання повітряного простору України, шляхом застосування 

відповідного арсеналу адміністративно-правових засобів, за допомогою яких 

досягається вплив на суспільні відносини з метою підтримання належного 

стану роботи авіаційно-транспортної системи та забезпечення швидких, 
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комфортних та безпечних перевезень. 

4. Нормативна складова адміністративно-правового забезпечення 

функціонування авіаційного транспорту представлена трьома рівнями 

регулювання повітряних правовідносин, а саме: 1) нормативні документи 

міжнародного повітряного права; 2) чинне українське «авіаційне» 

законодавство; 3) корпоративні авіаційні правила (нормативні документи 

експлуатантів). Чинне українське «авіаційне» законодавство регульовано 

значною кількістю нормативно-правових актів, які визначають: 1) загальні 

засади діяльності в галузі цивільної авіації та використання повітряного 

простору України; 2) правові засади стратегічного розвитку авіаційно-

транспортної системи; 3) адміністративно-правовий статус суб’єктів управління 

авіаційною сферою; 4) ліцензійні умови провадження господарської діяльності 

з надання послуг з перевезення пасажирів та/або вантажів повітряним 

транспортом та надання прав на експлуатацію повітряних ліній і призначень 

авіаперевізникам; 5) правила сертифікації суб'єктів та об'єктів авіаційної 

діяльності; 6) правила і порядок аеронавігаційного обслуговування; 7) правила і 

порядок реєстрації та обліку об'єктів авіаційної діяльності, ведення державних 

реєстрів цивільних повітряних суден та аеродромів; 8) правила та порядок 

організації повітряного руху; 9) правові засади забезпечення авіаційної безпеки, 

безпеки польотів, надійності експлуатації повітряних суден та їх технічного 

обслуговування; 10) порядок і правила здійснення обов'язкового авіаційного 

страхування цивільної авіації; 11) порядок організації використання 

повітряного простору України; 12) порядок здійснення державного контролю 

(нагляду) у зазначеній сфері; 13) порядок застосування заходів юридичної 

відповідальності за порушення законодавства в галузі цивільної авіації тощо. 

5. Виокремлено субʼєктів адміністративно-правового забезпечення 

функціонування авіаційного транспорту, які запропоновано поділити на: 1) 

міжнародні (Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО), Міжнародна 

асоціація повітряного транспорту (ІАТА), Європейська конференція цивільної 

авіації (ЕСАС), Європейське агентство безпеки авіації (EASA), Європейська 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/676-2017-%D0%BF/paran12#n12
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/676-2017-%D0%BF/paran12#n12
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організація з безпеки аеронавігації (EUROCONTROL) тощо); 2) національні 

(органи державної влади та місцевого самоврядування, державне підприємство 

обслуговування повітряного руху України «Украерорух»); 3) громадські 

(професійна спілка авіапрацівників України, профспілка авіабудівників України, 

Федерація роботодавців транспорту України, Асоціація «Аеропорти України» 

цивільної авіації, Асоціація авіапідприємств України, громадська спілка 

«Українська авіатранспортна асоціація» та ін.); 4) приватні (експлуатанти, 

страхові компанії, служба авіаційної безпеки авіаційного суб’єкта, керівник 

аеропорту, провайдери аеронавігаційного обслуговування, суб'єкти авіаційної 

діяльності, які надають послуги з наземного обслуговування, та ін.). 

6. Встановлено, що перспективний розвиток авіаційно-транспортної 

системи країни забезпечується застосуванням організаційних, економічних, 

контрольно-наглядових та охоронних (превентивно-примусових) засобів. При 

цьому вплив організаційних засобів на сферу цивільної авіації здійснюється за 

допомогою регламентування, нормування та організаційно-методичного 

інструктування, реєстрації цивільних повітряних суден та цивільних 

аеродромів, надання допусків, видачі дозволів, процедур сертифікації, 

ліцензування та стандартизації в авіаційній галузі. На відміну від економічних 

інструментів забезпечення функціонування цивільної авіації охоронні 

(превентивно-примусові) засоби є об’єктивною передумовою подолання 

негативних явищ в «авіаційній» галузі, недопущення завдання шкоди 

навколишньому природному середовищу під час експлуатації повітряних 

суден, а також припинення порушень авіаційних правил та притягнення винних 

у зв’язку із цим осіб до юридичної відповідальності. 

7. Встановлено, що публічний контроль на авіаційному транспорті 

здійснюється у формі: перевірок (поділяються на планові; позапланові; 

комплексні; сертифікаційні; міжсертифікаційні), ситуаційних експериментів, 

сертифікаційних випробувань технічних засобів та авіаційного обладнання, 

розслідувань, оглядів, спостережень, сертифікаційних обстежень, доглядів, 

аудитів з безпеки польотів. 
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8. Здійснено науковий аналіз зарубіжного досвіду адміністративно-

правового забезпечення функціонування авіаційного транспорту та акцентовано 

на можливих шляхах його запозичення для України, зокрема в частині: − 

розробки стратегії інтеграції авіаційно-транспортної системи України до єдиної 

транспортної системи ЄС, що враховує правові, економічні, технічні, соціальні 

аспекти інтеграції, а також детермінанти, що визначають безпечність розвитку 

авіаційних перевезень; − використання можливостей фінансового авіалізингу; − 

переходу від концепції єдиної транспортної системи до ідеї створення 

мультимодальних коридорів і регіональних транспортно-логістичних систем на 

основі важливих вантажних напрямків, наявної регіональної транспортної 

інфраструктури: шляхів сполучення, транспортних підприємств, оптових 

торгових баз, складських приміщень, а також товарних бірж, банків, 

телекомунікаційних систем та інформаційних центрів; − розвитку 

мультимодальних перевезень на базі аеропортів - вантажних хабів, насамперед 

щодо бізнес-моделі «авто-авіа», а також вироблення державної політики та 

нормативно-правового регулювання діяльності логістичних (3PL) операторів; − 

створення державної системи управління діяльністю авіації загального 

призначення з обов'язковим включенням до неї представників громадських 

авіаційних організацій (такий підхід поширений в США, Канаді і країнах ЄС та 

дозволяє державі ефективно регулювати діяльність авіації загального 

призначення з урахуванням думки авіаційного бізнесу); − регуляторного, 

законодавчого та фінансового забезпечення розвитку авіаційної медицини; − 

забезпечення належного нормативно-правового регулювання інших, окрім 

цивільної та державної, видів авіаційної діяльності; − формування ефективної 

системи екологічного менеджменту авіапідприємств та запровадження гнучкої 

екологічної політики «зелених технологій» на авіаційному транспорті України; 

− імплементації міжнародних стандартів щодо охорони навколишнього 

природного середовища від шумових впливів та емісії авіаційних двигунів; − 

створення належних правових основ розвитку авіації загального призначення та 

безпілотних літальних систем; − правової підтримки розвитку напряму 
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використання електричних літаків; − впровадження електронного 

документообігу в авіаційній галузі. 

9. Сформульовано низку пропозицій та рекомендацій, спрямованих на 

підвищення ефективності адміністративно-правового забезпечення 

функціонування авіаційного транспорту в Україні, зокрема, пропонується: 

1) прийняти комплекс стратегічно-планувальних та програмно-цільових 

заходів підвищення ефективності функціонування авіаційного транспорту, 

серед яких: а) Стратегію розвитку авіаційно-транспортної системи України на 

довгострокову перспективу (як мінімум 30 років), в якій викласти 

концептуальні засади інтеграції вітчизняної галузі цивільної авіації у спільний 

авіаційний простір, впровадження загальнодержавної політики реформування 

ринку авіаційних послуг, забезпечення якісних, комфортних та безпечних 

повітряних перевезень; б) Державну цільову програму розвитку авіації 

загального призначення в Україні; в) Програму стандартизації в галузі 

авіаційної промисловості, яка має стати інструментом практичної реалізації 

змін у нормативному регулюванні питань авіаційних стандартів; 

2) прийняти Положення про публічний контроль у сфері цивільної авіації, в 

якому мають знайти відображення питання щодо поняття, принципів, завдань, 

суб’єктів, напрямів, форм і методів здійснення контролю за дотриманням правил 

повітряних перевезень, оформлення результатів контрольних заходів тощо;  

3) доповнити Повітряний кодекс України статтею 5-1 «Принципи 

державного регулювання діяльності в галузі цивільної авіації»; 

4) доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення: 

статтею 1111 «Порушення правил надання інформації уповноваженому органу 

з питань цивільної авіації»; статтею 1112 «Порушення правил проведення 

льотних випробувань»; статтею 1113 «Порушення порядку використання 

повітряного простору України»; статтею 1114 «Невжиття заходів щодо 

збереження інформації бортових і наземних реєстраторів параметрів 

польоту»; статтею 1333 «Порушення правил надання послуг з перевезення 

пасажирів чи вантажів авіаційним транспортом». 
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Кількість перевезених пасажирів за видами транспорту 

 (тис.) 

  
Залізничн

ий 
Морський Річковий 

Автомобіль

ний 

(автобуси) 

Авіаційний Трамвайний 
Тролейбу

сний 

Метропол

ітенівськ

ий 

1980 648869,0 28478,4 24789,0 7801058,0 12492,4 1773873,3 2367980,1 430040,0 

1981 653177,0 30705,6 27531,6 7794859,0 12720,0 1742472,5 2351099,5 473437,0 

1982 656485,0 29362,2 26629,4 7874069,0 12728,7 1676453,0 2349514,1 515382,0 

1983 668287,0 29690,2 26810,8 7876161,0 12711,6 1691285,2 2405406,2 520700,0 

1984 687645,0 29228,8 24979,6 7998739,0 12777,8 1696649,2 2477029,9 551851,0 

1985 695129,0 28660,6 23817,4 8076846,0 12616,0 1669578,0 2477168,4 602671,0 

1986 734204,0 28681,0 21008,5 8230409,0 12797,5 1691824,1 2585799,6 598022,0 

1987 717461,0 27567,3 18750,2 8383820,0 12670,4 1915931,7 2947914,5 590513,0 

1988 711123,0 27961,5 20345,5 8552803,0 13065,3 2001917,5 3159246,2 634616,0 

1989 704078,0 26524,3 20199,7 8382872,0 14299,6 2006254,8 3229737,4 648816,0 

1990 668979,0 26256,7 19090,3 8330512,0 14833,0 2007451,5 3231905,7 678197,1 

1991 537407,0 20786,5 18285,8 7450322,0 13959,6 1812196,0 2906567,0 595312,6 

1992 555356,0 13139,5 11158,0 6464891,0 5669,3 1623081,4 2605838,6 610667,7 

1993 501495,0 10497,0 8064,4 4795664,0 1947,4 1344024,4 2272362,3 644416,5 

1994 630959,0 10358,2 6967,9 4039917,0 1673,3 1323990,8 2148634,3 684479,9 

1995 577431,5 7817,0 3594,1 3483173,0 1914,9 821652,3 1358736,9 561012,4 

1996 538568,7 5044,6 2735,9 3304600,0 1724,0 788026,2 1590439,3 536304,1 

1997 500838,8 4311,3 2443,1 2512147,2 1484,5 1265349,2 2388087,6 507897,0 

1998 501428,7 3838,3 2356,5 2403424,6 1163,9 1450735,2 2717998,1 668456,4 

1999 486810,4 3084,3 2269,4 2501707,5 1087,0 1456755,4 2735241,0 724425,5 

2000 498683,0 3760,5 2163,3 2557514,6 1164,0 1380921,2 2581880,0 753540,1 

2001 467825,3 5270,8 2034,2 2722001,6 1289,9 1333782,0 2332086,3 793197,0 

2002 464810,4 5417,9 2211,9 3069136,3 1767,5 1196402,6 2140314,9 831040,4 

2003 476742,4 6929,4 2194,1 3297504,5 2374,7 1132181,9 1920746,2 872812,5 

2004 452225,6 9678,4 2140,2 3720326,4 3228,5 1112394,2 1848843,3 848176,1 

2005 445553,1 11341,2 2247,6 3836514,5 3813,1 1110957,5 1902760,9 886597,7 

2006 448421,7 10901,3 2021,9 3987982,0 4350,9 1082818,0 1788227,2 917699,8 

2007 447093,7 7690,8 1851,6 4173033,7 4928,6 1026812,0 1620966,9 931511,9 

2008 445465,7 7361,4 1551,8 4369125,5 6181,0 962702,5 1580384,2 958693,9 

2009 425974,8 6222,5 1511,6 4014035,2 5131,2 787013,6 1283382,3 751988,3 

2010 427240,6 6645,6 985,2 3726288,6 6106,5 713809,7 1203551,2 760551,2 

2011 429784,9 7064,1 962,8 3611829,9 7504,8 797993,6 1346431,5 778253,4 

2012 429115,3 5921,0 722,7 3450173,1 8106,3 799688,8 1345544,9 774057,6 

2013 425216,9 6642,0 631,1 3343659,5 8107,2 757382,8 1306228,5 774794,0 

2014 389305,5 29,4 565,1 2913318,1 6473,3 769911,1 1096884,8 725819,9 

2015 389794,1 25,5 550,8 2250345,3 6302,7 738603,2 1080772,6 700369,5 

2016 389057,6 30,3 448,5 2024892,9 8277,9 694009,4 1038746,0 698367,3 

2017 164941,6 28,6 562,9 2019324,9 10555,6 675841,4 1058072,1 718886,9 

 

 

 


