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ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ  

У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ АВІАЦІЇ 

У статті розглянуто особливості діяльності суб’єктів владних повноважень у сфері авіаційної 

безпеки. Сформульовано розуміння такого суб’єкта. Висвітлена характеристика їх статусних 

ознак. Запропоновано три структурних рівні у їх системі. Розкрито зміст компетенції суб’єктів 

владних повноважень у сфері авіаційної безпеки. 
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Деятельность субъектов властных полномочий в сфере обеспечения безопасности авиации 

В статье рассмотрены особенности деятельности субъектов властных полномочий в сфере 

авиационной безопасности. Сформулировано понимание такого субъекта. Освещена характеристи-

ка их статусных признаков. Предложено три структурных уровня в их системе. Раскрыто содер-

жание компетенции субъектов властных полномочий в сфере авиационной безопасности. 
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Activity of subjects of authority in the field of aviation security 

In the article features of activity of subjects of imperious powers in sphere of aviation safety are consid-

ered. An understanding of such a subject is formulated. The characteristic of their status characteristics is 

highlighted. Three structural levels in their system are proposed. The content of the competence of the sub-

jects of authority in the field of aviation security is disclosed. 
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Постановка проблеми та її актуальність. 

Актуальність розглянутих питань визначається 

складнощами забезпечення безпеки в цивільній 

авіації, різноманітністю субʼєктів, діяльність 

яких пов’язана з виконанням безпекових функ-

цій, необхідністю скоординованих дій з їх боку і 

відповідною корекцією їх владних повноважень. 

Аналіз досліджень і публікацій. Для ви-

рiшення пoстaвлених задач за теoретичну 

oснoву взято дослідження праць тaких вiдoмих 

науковців - aдмiнiстрaтивістів, a сaме: 

В. Б. Aвер’янoва, В. Г. Aтaмaнчука, Д. Н. Бaхрa-

ха, И. Л. Бaчила, A. I. Берлaча, Ю. П. Битяка, 

I. Л. Бoрoдiна, I. П. Гoлoснiченка, Г. Г. Зaбaрно-

го, Б. М. Лaзaрєвa, Р. A. Кaлюжного, С. В. Кiвa-

лoва, Ю. М. Кoзлoва, Т. O. Кoлoмoєць, В. К. Кoлпaкoва, 

O. В. Кузьменкo, В. К. Шкaрупи тa iнших 

видaтних вчених у дaнiй гaлузi прaвa. 

Питання дiяльнoстi Міністерства інфрастру-

ктури, Державіаслужби Укрaїни, визначення їх 
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правового статусу, повноважень піднімалися в 

наукових працях таких українських учених, а 

саме: Д. О. Беззубова, В. Д. Гвоздецького,  

А. С. Бичкова, В. І. Рижого, В. Д. Гавловського, 

Р. О. Герасимова, С. Т. Гончарука, О. А. Гусар, 

Н. В. Дараганової, І. А. Дідовської, О. В. Дудник, 

Р. А. Калюжного, Г. Г. Забарного, О. О. Золотар, 

Р. А. Калюжного, В. В. Костицького, В. К. Кол-

пакова, І. Я. Козачок, А. О. Собакаря, І. М. Со-

пілко, С. Г. Стеценка. 

Метою статті є висвітлення компетенції 

субʼєктів цивільної авіації у сфері забезпечення 

безпеки авіації і встановлення інтегративних 

ознак, що об’єднують їх в системне утворення з 

метою окреслення шляхів підвищення їх взає-

модії.  

Виклад основного матеріалу. Сутність дія-

льності суб’єктів владних повноважень у сфері 

безпеки авіації визначається їх адміністративно-

правовим статусом, який характеризується ком-

петенцією, тобто правами, обов’язками і пред-

метами ведення, та правосуб’єктністю [1] кож-

ного з них у цій сфері. 

Загальнотеоретичне розуміння адміністратвно-

правового статусу сформульовано В. К. Кол-

паковим. Він зазначає, що адміністративно-

правовий статус (лат. status – стан, положення) – 

це форма, у якій знаходить вираз система адмі-

ністративно-правових властивостей відповідно-

го суб’єкта. До цих властивостей відносяться: 

1) компетенція; 2) порядок утворення i набрання 

юридичних ознак; 3) назва; 4) місце дислокації; 

5) структура; 6) цілі функціонування; 7) від-

повідальність [2, с. 35]. 

Відповідно до нього, Т. О. Мацелик зазначає, 

що правовий статус організацій як згальнотео-

ретичне поняття мало досліджено у правовій 

науці. Саме цей факт є причиною відсутності 

усталеної теорії щодо розуміння як правового 

статусу, так і його різновиду – адміністративно-

правового статусу, і як наслідок – дискусія що-

до належності адміністративної право-

суб’єктності до структури адміністративно-

правового статусу, проте не виникає жодних 

сумнів точка зору, що адміністративна право-

суб’єктність є основою адміністративно-

правового статусу, без наявності якої у суб’єкта 

адміністративного права, не можна говорити 

про його адміністративно-правовий статус [3, 

с. 91]. 

Розгляд підходів щодо розуміння сутності 

поняття «адміністративна правосуб’єктність» та 

його складових елементів варто розпочати з то-

чки зору В. Б. Авер’янова. У своїх роботах він 

підтримав положення, за яким зміст даного по-

няття складається: а) із здатності мати 

суб’єктивні права і обов’язки – адміністративна 

правоздатність; б) здатності реалізовувати нада-

ні права і обов’язки – адміністративна дієздат-

ність [4, с. 39].  

Конкретизація цього погляду відповідно до 

різних сфер реалізації суб’єктами владних пов-

новажень своєї компетенції відображена у низці 

праць українських вчених. 

Так, наприклад, Ю. П. Битяк, В. В. Богу-

цький, В. М. Гаращук визначають адміністрати-

вну правоздатність як одну із двох складових 

адміністративної правосуб’єктності, як можли-

вість суб’єкта адміністративних правовідносин 

мати права та нести юридичні обов’язки у сфері 

виконавчої влади [5, с. 82], С. В. Ківалов – у 

сфері державного управління [6, с. 56], 

Т. О. Коломоєць і В. К. Колпаков – у сфері пуб-

лічного адміністрування [7, с. 114]. 

Проте варто відмітити, що існують інші нау-

кові підходи, відповідно до яких до структури 

адміністративної правосуб’єктності включають 

інші елементи, окрім адміністративної правоз-

датності та дієздатності.  

В адміністративно-правовій науці також зу-

стрічається підхід щодо виокремлення у струк-

турі адміністративної правосуб’єктності юриди-

чних осіб, окрім адміністративної правоздатнос-

ті та дієздатності, окремого третього елементу – 

адміністративної деліктоздатності. 

Так, наприклад, М. В. Костів, досліджуючи 

адміністративну правосуб’єктність юридичних 

осіб, у дисертаційній роботі виділяє три елемен-

ти правосуб’єктності: правоздатність, дієздат-

ність і деліктоздатність. За його логікою, обсяг 

дієздатності юридичної особи залежить від мети 

і завдань, для реалізації яких вона створена і які 

закріплені в її статуті. Здатність особи відпові-

дати за здійснення деліктів (правопорушень) не 

охоплюється змістом дієздатності, а становить 

зміст самостійної категорії – деліктоздатності, 
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оскільки дієздатність розглядається як визнана 

законом здатність здійснювати тільки правомір-

ні дії з метою набування, здійснення, зміни або 

припинення прав або обов’язків, тому він вва-

жає, що деліктоздатність є самостійним елемен-

том адміністративної правосуб’єктності юриди-

чних осіб [8, с. 13].  

Цікавою є позиція Т. О. Мацелик, яка вважає, 

що правоздатність – це здатність бути суб’єктом 

права і без своєї волі, тоді як дієздатність – це 

здатність бути суб’єктом права актом своєї волі. 

На її думку, адміністративна правоздатність як 

форма адміністративної правосуб’єктності є 

проявом ще не оформленої волі суб’єкта. 

Відповідно до цього, компонентами адмініс-

тративно-правового статусу суб’єктів владних 

повноважень у галузі повітряного транспорту 

будуть: 1) положення (місце) суб’єктів у системі 

адміністрування; 2) компетенція (органу) чи по-

вноваження (керівника, авіаційного персоналу), 

у якій особливу роль відіграє сукупність юри-

дично встановлених прав та обов’язків, реаліза-

ція яких забезпечує виконання їх основних фун-

кцій; 3) обов’язок нести відповідальність за ре-

зультатами виконанням покладених на них за-

вдань. 

Аналіз статусних ознак суб’єктів владних 

повноважень у галузі безпеки повітряного тран-

спорту дозволяє виділити у їх системі три стру-

ктурних рівні. Перший – це рівень Міністерства 

інфраструктури. На другому рівні розташована 

Державна авіаційна служба України та центральні 

органи виконавчої влади, які мають повноваження 

щодо діяльності в сфері цивільної авіації. Третій 

рівень – місцевих органів виконавчої влади, які 

мають повноваження щодо діяльності в сфері ци-

вільної авіації. 

Діяльність кожного із суб’єктів здійснюється 

відповідно до функцій, які визначені спеціаль-

ними нормативними актами щодо забезпечення 

безпеки в цивільній авіації. 

Міністерство інфраструктури є головним ор-

ганом у системі центральних органів виконавчої 

влади, що забезпечує формування та реалізацію 

державної політики у сфері авіаційного транс-

порту та використання повітряного простору 

України, розвитку, будівництва, реконструкції 

та модернізації інфраструктури цивільної авіа-

ції. Затверджує і виконує прогнозні і програмні 

документи з питань розвитку авіаційного транс-

порту. 

Державна авіаційна служба України є упов-

новаженим органом у сфері авіаційної безпеки 

цивільної авіації. Вона – центральний орган ви-

конавчої влади, що реалізує державну політику 

в галузі цивільної авіації. Державна авіаційна 

служба України функціонує відповідно до По-

ложення про Державіаслужбу, яке затверджене 

постановою Кабінету Міністрів України від 

8 жовтня 2014 року № 520 [9]. Згідно з Повітря-

ним кодексом України Державіаслужба реалізує 

державну політику і стратегію розвитку авіації 

України, здійснює державне регулювання 

діяльності в галузі цивільної авіації. До її пов-

новажень належить: 1) розроблення, впро-

вадження та забезпечення виконання Державної 

програми авіаційної безпеки цивільної авіації; 

2) реалізація єдиної державної політики у сфері 

авіаційної безпеки, захисту цивільної авіації від 

актів незаконного втручання; 3) підготовка про-

ектів законодавчих актів щодо реалізації дер-

жавної політики і планування у сфері авіаційної 

безпеки; 4) сприяння визначенню та розподілу 

між центральними органами виконавчої влади, 

установами, організаціями, а також суб’єктами 

авіаційної діяльності завдань з виконання Дер-

жавної програми авіаційної безпеки цивільної 

авіації [10]; 5) подання пропозицій щодо вне-

сення змін до цієї Програми з метою підвищен-

ня її ефективності; 6) здійснення державного 

нагляду за забезпеченням авіаційної безпеки 

суб’єктами авіаційної діяльності (у тому числі 

іноземними – на території України та українсь-

кими – за межами України), їх захистом від 

актів незаконного втручання; 7) перевірка ефек-

тивності здійснення заходів з авіаційної безпеки 

суб’єктами авіаційної діяльності; 8) проведення 

аналізу рівня загрози цивільній авіації та здат-

ності суб’єктів авіаційної діяльності 

нейтралізувати таку загрозу; 9) сертифікація з 

питань авіаційної безпеки суб’єктів авіаційної 

діяльності, служб авіаційної безпеки, персоналу, 

який здійснює контроль на безпеку, юридичних 

та фізичних осіб, діяльність яких стосується 
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підготовки персоналу, задіяного у забезпеченні 

авіаційної безпеки; 10) розроблення вимог щодо 

підбору, підготовки та сертифікації з питань 

авіаційної безпеки фізичних осіб, діяльність 

яких пов’язана з підготовкою персоналу, задія-

ного у забезпеченні авіаційної безпеки, та пер-

соналу, який здійснює контроль на безпеку; 

11) організація перевірки заступників керівників 

суб’єктів авіаційної діяльності з авіаційної без-

пеки у правоохоронних органах, їх атестація та 

погодження призначення у разі позитивних ре-

зультатів перевірки та атестації; 12) видача за 

наявності підстав відповідних сертифікатів, 

здійснення контролю за виконанням сер-

тифікаційних вимог, анулювання або припинен-

ня дії сертифіката (у разі виявлення недоліків, 

що можуть загрожувати безпеці авіації); 

13) участь у розслідуваннях катастроф та інших 

авіаційних подій з ознаками можливого скоєння 

акту незаконного втручання; 14) проведення 

службових розслідувань актів або спроб скоєн-

ня актів незаконного втручання на території 

України та в установленому порядку – стосовно 

цивільних повітряних суден українських 

експлуатантів на території інших держав; 

15) здійснення аналізу проектів будівництва но-

вих та реконструкції діючих аеропортів, служб 

або об’єктів цивільної авіації, розташованих у 

контрольованій зоні, на дотримання вимог 

авіаційної безпеки; нагляд за дотриманням та-

ких вимог. 

Таким чином, Державіаслужба здійснює без-

посереднє регулювання авіаційною ді-яльністю. 

Важливими його складовими є: а) напрями ре-

гулювання, б) шляхи регулювання. 

До напрямів регулювання належать: 

1) здійснення комплексних заходів щодо забез-

печення безпеки польотів, авіаційної, екологіч-

ної, економічної та інформаційної безпеки; 

2) створення умов для розвитку авіаційної 

діяльності, повітряних перевезень та їх обслуго-

вування, виконання авіаційних робіт та польотів 

авіації загального призначення; 3) організація 

використання повітряного простору України; 

4) представництво України в міжнародних ор-

ганізаціях цивільної авіації та у міжнародних 

відносинах з питань цивільної авіації. 

Шляхами регулювання є: 1) розроблення, 

прийняття та впровадження авіаційних правил 

України; 2) сертифікації суб’єктів та об’єктів 

авіаційної діяльності; 3) ліцензування госпо-

дарської діяльності з надання послуг з переве-

зення пасажирів та/або вантажів повітряним 

транспортом та надання прав на експлуатацію 

повітряних ліній і призначень авіаперевізникам; 

4) здійснення постійного нагляду та інспекту-

вання дотримання встановлених законодав-

ством, у тому числі авіаційними правилами 

України, вимог. 

Важливими суб’єктами діяльності у сфері 

цивільної авіації є також: 1) авіакомпанії 

(експлуатанти), які здійснюють внутрішні та 

міжнародні перевезення пасажирів; 2) авіа-

ційний персонал (пілот повітряного судна; дис-

петчер управління повітряним рухом, персонал 

з технічного обслуговування повітряних суден, 

бортпровідник, диспетчер із забезпечення поль-

отів); 3) аеропорти, що забезпечують обслуго-

вування пасажирів, польотів та екс-плуатацію 

повітряних суден, будівель і споруд, а також за-

собів забезпечення польотів; 4) аеродроми, що 

забезпечують зліт, посадку, розміщення та об-

слуговування літаків; 5) підприємства з техніч-

ного обслуговування і ремонту, що забезпечу-

ють льотну придатність повітряних суден та їх 

технічне обслуговування; 6) державні інспекто-

ри з авіаційного нагляду здійснюють інспекту-

вання об’єктів і суб’єктів авіаційної діяльності 

та контроль за виконанням ними авіаційних 

правил України; 7) навчальні заклади (прово-

дять підготовку, перепідготовку та підвищення 

кваліфікації фахівців у сфері цивільної авіації); 

8) підприємства-виробники авіаційної техніки в 

Україні, забезпечують поставку авіаційної тех-

ніки експлуатантам і авторський нагляд за її 

експлуатацією; 9) Національне бюро з розсліду-

вання авіаційних подій та інцидентів з цивіль-

ними повітряними суднами здійснює технічне 

розслідування авіаційних подій та підготовку 

висновків і рекомендацій; 10) Український дер-

жавний проектно-технологічний та науково-

дослідний інститут цивільної авіації «Украеро-

проект»; 11) Державне підприємство з обслуго-

вування повітряного руху України (Украеро-

рух). 
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Необхідно зазначити, що Украерорух упов-

новажений державним регулюючим органом 

цивільної авіації (Державіаслужбою) здійсню-

вати аеронавігаційне обслуговування в повітря-

ному просторі, обслуговування пові-тряного ру-

ху (ОПР) України та в повітряному просторі над 

відкритим морем. Відповідальність за ОВС по-

кладена на Україну Міжнародною організацією 

цивільної авіації (ICAO). 

Крім цього, суб’єктами діяльності в 

авіаційній сфері слід визнати: а) суб’єктів-

посередників (фрахтівник, експедитор); 

б) страховиків; в) інших авіаційних суб’єктів 

(аероклуби, суб’єкти комерційної діяльності в 

галузі цивільної авіації, які здійснюють палив-

но-заправну і вантажно-переробну діяльність, 

прибирання та обслуговування повітряних су-

ден тощо). 

Зазначимо також, що управління в сфері 

авіаційного транспорту зазнає значного впливу 

так званого «іноземного елемента» - міжнарод-

них організацій та відповідних між-народних 

угод. Так, Україна має представництво в 

міжнародних організаціях цивільної авіації: Єв-

ропейська організація з безпеки аеронавігації 

ЄВРОКОНТРОЛЬ (EURO-CONTROL); Євро-

пейська конференція цивільної авіації (ЄКЦА); 

Міжнародна організація цивільної авіації 

(ІКАО); Украерорух – член Міжнародної феде-

рації асоціацій авіадиспетчерів (IFATCA), Асо-

ціації управління повітряним рухом (ATCA), 

організації «Інформаційно-координаційна рада з 

питань зборів у сфері аеронавігаційного обслу-

говування» (IKSANO), співзасновник Міжна-

родної організації цивільних підприємств аеро-

навігаційного обслуговування (CANSO); Ра-

тифікація Верховною Радою України Угоди між 

Європейським банком реконструкції та розвит-

ку (ЄБРР) і Кабінетом Міністрів України в рам-

ках проекту модернізації аеронавігаційної си-

стеми України. 

Висновки. Таким чином, суб’єкти повітря-

ного транспорту цивільної авіації представля-

ють собою економетричну систему, компоненти 

якої взаємодіють на матеріальному, інформа-

ційному та фінансовому рівні, реалізуючи про-

цеси управління та виробництва, що забезпечу-

ють функціонування цієї системи. Вона пред-

ставлена як дуже складна людино-система, що 

складається із сукупності компонентів, взаємо-

пов’язаних функціонально і взаємодіючих у 

процесі забезпечення польотів, наземної екс-

плуатації та ремонту повітряних суден, підгото-

вки обслуговуючого персоналу, з вельми склад-

ною структурою внутрішніх і зовнішніх 

зв’язків. Інтегративною якістю між усіма підси-

стемами системи суб’єктів повітряного транс-

порту та комплексним показником функціону-

вання всієї цивільної авіації виступає безпека 

авіації. 

Держава за заданим функціонально-цільовим 

підходом забезпечення безпеки авіації констру-

ює відповідну структуру системи суб’єктів ци-

вільної авіації таким чином, щоб ними ефектив-

но виконувалися свої функції, а не заподіювали-

ся збитки авіатранспортній системі й населен-

ню, в інтересах якої вона розвивається. Форму-

вання структури системи суб’єктів цивільної 

авіації в Україні залежить від системної взаємо-

дії Міністерства інфраструктури з іншими дер-

жавними органами і громадськими структурами 

для побудови конструктивних відносин на всіх 

рівнях у сфері безпеки цивільної авіації. 
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