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Актуальність теми дослідження. Дисертація э комплексним дослі

дженням організації адміністративно-правовими засобами персоналу, який 

забезпечує функціонування цивільної авіації. Завдяки їх впливу окремі фраг

менти персоналу набувають властивостей, які перетворюють їх сукупність у 

систему. Саме адміністративно-правова організація приводить персонал у 

стан структурованості, внутрішньої упорядкованості, узгодженої взаємодії 

відносно самостійних частин. 

Головна особливість, яка відрізняє персонал цивільної авіації від інших 

аналогічних систем полягає у його призначенні. Специфічні особливості га

лузі повітряного транспорту обумовлюють домінантне завдання персоналу 

цивільної авіації, яке полягає у забезпеченні безпеки польотів повітряних су

ден цивільної авіації. Безпека польотів, як стратегічний напрям і головна ме

та функціонування персоналу жорстко корелюється з розвитком авіаційної 

галузі в цілому. 

Оновлення парку повітряних суден та їх технічного оснащення, навіга

ційного забезпечення польотів, збільшення перевезень пасажирів і вантажів, 

зростання інтенсивності повітряного руху, зміни вимог екологічних стандар

тів, актуалізація співпраці з зарубіжними партнерами потребують оператив-
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ції. Це запровадження нових технологій кадрової роботи, підготовка спеціа

лістів нової формації, здатних до продуктивного впровадження перспектив

них розробок науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок у 

галузі технологій виробництва та експлуатації авіаційної техніки, та забезпе

чення їх перепідготовки відповідно потреб часу. 

У той же час, з матеріалів дослідження, яке здійснювалось з 2008 по 

2015 роки (проаналізовано 583 справи щодо авіаційних подій та інших, про-

анкетовано 317 і опитано 524 особи з числа персоналу цивільної авіації та ін.) 

випливає, що реальна практика функціонування авіаційної галузі не позбав

лена негативних тенденцій, питома вага яких пов'язана із сферою адміністру

вання персоналу. 

До них, на обґрунтовану думку О. А. Гусар, відносяться: а) незаверше

ність формування єдиної господарської системи управління повітряним ру

хом, б) недосконалість організаційно-мобілізаційного і технічного плану

вання переведення центрів організації повітряного руху з мирного на, потен

ційно можливий, воєнний стан; в) недокомплектованість кадрами державних 

інспекторів, що здійснюють державний контроль за діяльністю авіаційних 

підприємств в галузі безпеки польотів і авіаційної безпеки; г) зниження нави

ків членів екіпажу в керуванні повітряними судами, особливо в складних ме

теоумовах і в аварійних ситуаціях та інше. 

Це дало можливість дисертанту довести, що одним із важливих шляхів 

вирішення зазначених проблем є своєчасні зміни в адміністративно-правовій 

організації системи персоналу цивільної авіації, а їх запровадження потребує 

цілеспрямованого наукового супроводження, невід'ємним компонентом яко

го є здійснення наукових досліджень. 

На жаль, з часу проголошення незалежності України на адміністратив

но-правовому просторі не з'явились монографічні дослідження організації 

персоналу цивільної авіації, крім нечисленних публікацій на рівні наукових 

статей, які опосередковано торкаються даного предмету. 
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Таким чином, потреба у комплексному дослідженні адміністративно-

правової організації персоналу, який забезпечує функціонування цивільної 

авіації обумовлена, як мінімум трьома обставинами. По-перше, об'єктивною 

необхідністю оптимізації розвитку організаційних інструментів застосування 

адміністративно-правових засобів у сфері функціонування авіаційного пер

соналу; по-друге, нагальною потребою удосконалення практичної діяльності 

суб'єктів, які призначені на виконання функцій з підтримання авіаційної без

пеки на належному рівні; по-третє, фрагментарністю наукового супрово

дження прагнень щодо розбудови персоналу цивільної авіації щодо потреб 

еволюції авіаційної галузі. 

Вищенаведене дає підстави визнати тему дисертації О. А. Гусар "Адмі

ністративно-правова організація персоналу цивільної авіації" актуальною, 

тобто такою, що вирішує конкретне наукове завдання і відповідає сучасним 

потребам адміністративно-правової науки та практики. 

Обгрунтованість і достовірність дослідження. Належна ступінь об

ґрунтованості і достовірність наукових положень, висновків і рекомендацій 

забезпечуються, по-перше, плідним використанням низки загальновизнаних і 

спеціальних методів пізнання; по-друге, рівнем узагальнення теоретичних 

висновків і поглядів, викладених у літературних джерелах, правових концеп

ціях, відповідних програмах і документах політичного спрямування; по-

третє, ретельним вивченням джерел позитивного права; по-четверте, репре

зентативними емпіричними даними з практики правового регулювання; по-

п'яте, належною апробацією результатів дослідження і їх оприлюдненням, 

відповідно до встановлених вимог. 

Аналіз дисертації показує, що на всіх етапах дослідження використову

валися загальні та спеціальні наукові методи. У роботі були також викорис

тані спеціальні методи. За допомогою логіко-семантичного методу дістав по

дальшого розвитку понятійний апарат (п.п. 1.2, 2.1, 2.2.). Історико-правовии 

метод використаний з метою здійснення дослідження особливостей станов-
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лення та розвитку цивільної авіації та визначення місця і статусу авіаційного 

персоналу (п.п. 1.1, 2.1.). Порівняльно-правовий та системно-структурний 

методи використані з метою дослідження поняття "авіаційний персонал", ви

значення категорій і груп посад, структури авіаційно-транспортної системи 

(п.п. 1.2, 1.3, 2.1, 2.2). Методи класифікації та групування застосовані у про

цесі упорядкування категорій персоналу цивільної авіації (п. 1.2), функцій 

персоналу цивільної авіації (п. 2.2, розділ 3). За допомогою функціонального 

методу проаналізовано вітчизняний та зарубіжний досвід правового регулю

вання адміністративно — правового статусу та діяльності персоналу цивільної 

авіації, визначено напрями вдосконалення чинного законодавства (п. 1.3, 2.1, 

2.2, 3.2,). Використання формально-юридичного методу сприяло виявленню 

прогалин та колізій у законодавстві, підготовки пропозиції щодо його вдос

коналення (підрозділи 1.2, 2.1, 2.2, 3.2). 

У процесі дослідження дисертантом використовувались результати на

укових здобутків вітчизняних та зарубіжних учених, зокрема, В.Б. 

Авер'янова, Н.А. Армаш, Д.М. Бахраха, В.М. Бевзенка, Ю.П. Битяка, В.М. 

Гаращука, В.В. Гордєєва, Є.В. Додіна, Р.А. Калюжного, Т.О. Коломоєць, В.К. 

Колпакова, О.В. Копана, О.В. Кузьменко, Д.В. Лученка, Т.О. Мацелик, А.І. 

Миколенка, CO. Мосьондза, В.Я. Настюка, Н.Р. Нижник, В.І. Олефіра, О.В 

Олійника, О.І. Остапенка, С.В. Петкова, В.В. Прокопенка, О.П. Рябченко, 

А.О. Селіванова, І.М. Сопілко, A.M. Школика, Х.П. Ярмакі та ін. 

Нормативну та інформаційну основу дисертаційного дослідження ста

новлять положення Конституції та Законів України, актів Президента Украї

ни та Кабінету Міністрів України, акти публічної адміністрації, які регулю

ють адміністративно-правові відносини і, зокрема, відносини в сфері цивіль

ної авіації, а також міжнародні нормативно-правові акти, стандарти ІСАО, 

нормативні акти інших органів публічного адміністрування. Емпіричну базу 

дослідження становлять офіційгі дані акумульовані Державним комітетом 

статистики України, Державною авіаційною службою України, іншими від-
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повідними структурами публічної адміністрації, результати особистих дослі

джень та інші. 

Об'єкт і предмет дисертації визначені несуперечливо і не виходять за 

межі наукової спеціальності. їх співвідношення відповідає встановленим ви

могам. Запорукою успішного виконання роботи стала послідовна конкрети

зація його мети в системі завдань дослідження, кожне з яких знайшло своє 

відображення у окремому підрозділі дисертації. 

Належна ступень обґрунтованості дисертації випливає також з її відпо

відності Концепції розвитку цивільної авіації України, затвердженої постано

вою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1996 р. № 1587 та Державної 

програми авіаційної безпеки цивільної авіації, затвердженої Законом України 

від 20 лютого 2003 p. № 545-IV. Вона виконана згідно з планом науково-

дослідних робіт кафедри конституційного та адміністративного права Націо

нального авіаційного університету в межах державних цільових комплексних 

програм "Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні" (номер 

державної реєстрації 01084010270) та "Правова система України в умовах 

сучасних національних та міжнародних тенденцій розбудови державності" 

(номер державної реєстрації 01114000006), "Громадянське суспільство: пуб

лічно-правовий вимір" 76/13.01.02 на час з 2013 до 2016 р. 

Таким чином, достовірність отриманих даних і обґрунтованість сфор

мульованих пропозицій визначається правило обраним методологічним під

ходом до проведеного дослідження, всебічним використанням емпіричного 

матеріалу, підтверджується результатами апробації на науково-практичних 

та наукових конференціях, семінарах, круглих столах нарадах, а також публі

каціями у фахових виданнях. 

Вищевказане дає підстави стверджувати, що сформульовані в дисерта

ції наукові положення, висновки і рекомендації мають достатню міру обґрун

тованості та достовірності. 
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Наукова новизна одержаних результатів ґрунтується на сучасному 

рівні постановки проблеми, її актуальності, значущості для науки адміністра

тивного права і практики кадрового забезпечення функціонування авіаційної 

галузі. Вона полягає у системному характері дослідження особливостей пер

соналу цивільної авіації, завдяки якому уперше сформульовано поняття і де

фініція феномену "адміністративно-правова організація персоналу цивільної 

авіації", визначено основні риси і структура персоналу цивільної авіації та 

його відмінності від авіаційного персоналу, визначені фактори поліморфіза-

ції системи персоналу цивільної авіації, здійснено класифікацію персоналу 

цивільної авіації в залежності від виконання своїх професійних обов'язків у 

польоті або на землі; до наукового обігу запроваджено поняття "адміністра

тивно-правова організація персоналу цивільної авіації" і "персонал цивільної 

авіації"; обґрунтовано пропозиції по удосконаленню положень Повітряного 

кодексу України, зокрема щодо доповнення його статтями "Персонал авіа

ції", "Класифікація персоналу цивільної авіації", "Кваліфікація персоналу 

цивільної авіації ", "Вимоги до власника свідоцтва". Удосконалено зміст по

нять "авіаційний персонал", "наземний персонал", "безпечна діяльність екі

пажу повітряного судна"; юридичну характеристику функцій персоналу ци

вільної авіації як основних напрямів їх діяльності, що визначаються метою, 

завданнями та засобами реалізації; зміст юридичного аналізу кадрового за

безпечення працівників цивільної авіації через аналіз співвідношень поняття 

"кадри", "персонал", "особовий склад", "авіаційний персонал"; розуміння 

концепту "авіаційний персонал" щодо потреб понять "адміністративно-

правова організація персоналу цивільної авіації" і "державне регулювання 

цивільної авіації"; уявлення про структуризацію кластерних блоків в системі 

персоналу цивільної авіації; юридичну характеристику адміністративно-

правових засобів забезпечення безпечної діяльності авіаційного персоналу; 

уявлення про історико-правові передумови формування і розвитку кадрового 

забезпечення цивільної авіації. Набули подальшого розвитку тлумачення 
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норм Повітряного кодексу України щодо персоналу, який забезпечує функці

онування цивільної авіації; обґрунтування функцій авіаційного персоналу у 

сфері безпеки польотів; пропозиції щодо класифікації нормативних актів, які 

становлять правову основу діяльності персоналу цивільної авіації; визначен

ня персоналу структурних складових авіаційно-транспортної системи які її 

утворюють; наукові положення про наявність у системі персоналу, який за

безпечує функціонування цивільної авіації трьох основних підсистем: а) но

рмативної (регулятивної); б) інституціональної; в) функціональної; пропози

ції щодо пріоритетних напрямів розвитку і вдосконалення нормативно-

правової бази організації персоналу цивільної авіації; пропозиції щодо ура

хування міжнародного досвіду нормативно-правового регулювання компете

нції працівників Державіаслужби України у сфері організації повітряного ру

ху та аеронавігаційного обслуговування. 

Таким чином, викладені у дисертації висновки і положення мають ха

рактерні ознаки наукової новизни, які полягають у наступному: 1) отримані 

особисто здобувачем; 2) визначають шляхи вирішення наукового завдання; 3) 

містяться у роботі, яка має формат дисертації, і є першим монографічним до

слідженням організації адміністративно-правовими засобами персоналу, який 

забезпечує функціонування цивільної авіації; 4) Отримали позитивну оцінку 

в документах щодо їх провадження до сфер науки і освіти, а також у практи

ку функціонування персоналу цивільної авіації. 5) містять якісні і кількісні 

показники, які оприлюднені вперше. 

Практичне значення і апробація результатів дослідження вимірю

ється офіційним визнанням можливості їх використання у науково-дослідній 

сфері, нормотворчому процесі, правозастосовній діяльності, навчальному 

процесі, що підтверджується актами впровадження. 

Так, у науково-дослідній сфері вони мають перспективи використання 

для подальшого розроблення тесретичних засад адміністративно-правової 

організації персоналу цивільної авіації; у нормотворенні висновки та пропо-
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зиції, що наводяться в дисертації, можуть слугувати методологічною і теоре

тичною основою розробки й удосконалення системи законодавчих, урядових 

та інших нормативно-правових актів щодо регламентації діяльності суб'єктів 

у галузі цивільної авіації, зокрема Повітряного кодексу України, актів Дер-

жавіаслужби (акти впровадження від 26.01.15., 11.02.2015); у навчальному 

процесі положення та висновки дисертації можуть використовуватись у про

грамах та тематичних планах навчальних та спеціальних курсів з адміністра

тивного права, повітряного права, спеціальних навчальних дисциплін, які ви

кладаються у вищих навчальних закладах авіаційного спрямування, а також 

при підготовці відповідних розділів підручників, навчально-методичних по

сібників, довідкових видань (акти впровадження від 12.02.2015, 19.02.2015). 

Висновки і положення дисертації обговорювалися на засіданні кафедри 

конституційного та адміністративного права Навчально-наукового Юридич

ного інституту Національного авіаційного університету. Підсумки роботи в 

цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення й висновки були оприлюд

нені на міжнародних, загальнодержавних та вузівських наукових і наукових-

практичних конференціях, семінарах і круглих столах, зокрема: Актуальні 

проблеми правотворення в сучасній Україні (Алушта, 2010); Проблеми оп-

тимізації функціонування державно - правового механізму в Україні на су

часному етапі (Київ, 2010); Організаційно правові засади боротьби з право

порушеннями на транспорті (Одеса, 2010); Національні та міжнародні стан

дарти сучасного державотворення: тенденції та перспективи розвитку (Київ, 

2011); Розвиток юридичної науки, правотворчості та правозастосування в пе

ріод незалежності України (Київ,2011); Становлення держави в умовах гло

балізації: теоретичний та практичний аспект (Київ, 2012); Проблеми та перс

пективи розвитку юридичної науки та освіти в Україні (Київ, 2012); Aviation 

in the XXIst Century (Kyiv, 2012); Актуальні проблеми публічного та приват

ного права (Запоріжжя, 2012); Соціально-економічні і правові аспекти розви

тку світової економіки (Донецьк, 2012); Адміністративна відповідальність: 
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проблеми та шляхи подолання (Київ, 2012); Транспортне право в XXI століт

ті (Київ, 2013); Внутрішні та зовнішні загрози національній безпеці держави 

(Київ, 2013); Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку (Ки

їв, 2013); Научный прогрес на рубеже тысячелетий (Прага, 2013); Проблеми 

правового регулювання діяльності ОВС у сфері надання адміністративних 

послуг (Київ, 2013); АЕРО-2013. Повітряне і космічне право (Київ, 2013); 

Економіко-правова парадигма розвитку сучасного суспільства (Донецьк, 

2013); Людина, суспільство, держава: правовий вимір в сучасному світі Київ, 

2014); Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного 

морського і транспортного права (Київ, 2014); Тенденції розвитку юридичної 

науки в XXI столітті (Київ, 2014); Safety in Aviation and Space Technologies 

(Kyiv, 2014); АЕРО-2014. Повітряне і космічне право (Київ, 2014); Areas of 

scientific thought (Sheffield, 2015); Адміністративно-правове забезпечення 

прав людини органами публічної адміністрації в Україні (Київ, 2015). 

Зауваження і дискусійні положення. Між тим, не всі авторські тези, 

твердження і міркування сприймаються як положення, що на достатньому 

рівні обґрунтовані з теоретичних позицій, здобутків юридичної практики і 

аналізу нормативного матеріалу. Деякі з них потребують додаткових 

роз'яснень і уточнень з огляду на сучасний стан та перспективи розвитку ад

міністративно-правової теорії і відповідної законодавчої бази. У зв'язку з 

цим є необхідність висловити низку зауважень і окреслити дискусійні поло

ження. 

1. Відповідно до вимог, що встановлює "Порядок присудження науко

вих ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника" 

(постанова Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567), канди

датська дисертація повинна містити узагальнення дослідницької роботи та 

отримані дисертантом нові науково обґрунтовані результати, які у сукупнос

ті розв'язують конкретне наукове завдання, що має істотне значення для пе

вної галузі науки. Термін "завдання" означає обсяг роботи, доручену для ви-
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конання справу (див.: Словник синонімів української мови: В 2 т. Т. 1. - К.: 

Наукова думка, 2001. - С 510). Таким чином, "конкретне наукове завдання" 

повинно бути сформульовано компетентним суб'єктом і зафіксовано у відпо

відному документі. Як вбачається, дисертація і автореферат повинні містити 

саме ці позиції: а) назву документу та його вихідні дані, б) витяг з тексту, 

який дозволяє дійти висновку про наявність наукового завдання. На жаль ди

сертація і автореферат не містять чіткої інформації з цього приводу. 

2. У підрозділі дисертації 1.2 "Системність персоналу цивільної авіа

ції" автор досліджує ознаки персоналу цивільної авіації, які утворюють під

стави стверджувати про системну єдність його складових. Відомо, головною 

ознакою системи є інтегративні властивості. На нашу думку, саме ця (голо

вна і домінуюча) ознаки систем залишилась за межами авторської уваги. 

3. Викликає зауваження формулювання завдання дослідження "проана

лізувати співвідношення понять "кадри", "персонал" і "особовий склад", 

"авіаційний персонал". Вважаємо, що "аналіз" не може бути а ні метою, а ні 

завданням дослідження. Аналіз є способом, інструментом їх досягнення. 

4. У положеннях, що визначають наукову новизну и практичне значен

ня одержаних результатів містяться фрагменти з застосуванням терміну "тео

ретичні" (теоретичне значення, теоретичних засад, теоретичною основою), 

однак жодного разу на сторінках дисертації не спостерігалось обґрунтування 

розуміння автором відповідного поняття. Відомо, що компонентами будь-

якої теорії є: 1) вихідна емпірична база; 2) вихідна теоретична база або ідеа

лізований об'єкт; 3) спосіб логічного встановлення істини; 4) сукупність до

ведених тверджень (див.: Философский энциклопедический словарь / Гл. ред. 

Л.Ф. Ильичев. - М, 1983. - С. 677: Філософський енциклопедичний словник 

/ Гол. ред. В.І. Шинкарук. - К., 2002. - С. 633). З огляду на зазначене, було б 

вкрай корисно розкрити їх прояв у теоретичних обґрунтуваннях щодо адміні

стративно-правової організації персоналу цивільної авіації. 
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5. Обґрунтуванням введення до наукового обігу і нормативного матері

алу поняття "персонал цивільної авіації" стала, по-перше, відсутність у існу

ючому понятті "авіаційний персонал" (розділ VII Повітряного кодексу Украї

ни) таких категорій працівників як працівники аеродромів, що забезпечують 

зліт, посадку, розміщення та обслуговування літаків; працівники Державного 

підприємства з обслуговування повітряного руху України (Украерорух); пра

цівники авіакомпаній (експлуатанти), які здійснюють внутрішні та міжнаро

дні перевезення пасажирів та інші; по-друге, висновок про те, що і перші 

(входять до авіаційного персоналу) і другі (до авіаційного персоналу не 

увійшли) мають у своїх функціях одну домінанту — забезпечення авіаційної 

безпеки і за законами формування систем логічно об'єднуються в одне утво

рення — "персонал цивільної авіації". 

Принципово підтримуючи позицією О.А. Гусар, вважаю за доречно по

ставити запитання: чому не встановлено і не досліджено підстави, за якими 

до авіаційного персоналу не були включені перелічені вище категорії праців

ників. Відповідь на це питання відкриває нові обрії дослідження адміністра

тивно-правової організації персоналу, який забезпечує функціонування авіа

ційної галузі. За її наявністю, можливо іншим шляхом пішло би все дослі

дження та іншими були б висновки по дисертації. 

Висновок щодо відповідності дисертації встановленим вимогам. 

Висловлені зауваження не перешкоджають позитивному ставленню до вико

наного Гусар О. А. дослідження, а здійснений дисертантом науковий пошук 

заслуговує на повагу і безумовну підтримку. 

Дисертація вирішує конкретне науково-прикладне завдання, містить 

раніше не захищені положення, які є особистими здобутками автора, мають 

практичну цінність і позитивне значення для подальшого розвитку адмініст

ративного права, а також відповідної галузі законодавства. Продукти дослі

дження є перспективними щодо використання у нормотворчій роботі, науко

во-дослідній діяльності та навчальному процесі. 
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Дисертаційні матеріали належним чином оприлюднені шляхом публі

кацій у фахових та інших наукових виданнях, виступах на конференціях, се

мінарах тощо. Зміст дисертації у встановленому форматі відображений в ав

торефераті. 

Наведене дозволяє визнати дисертацію "Адміністративно-правова ор

ганізація персоналу цивільної авіації" завершеним самостійним досліджен

ням, що відповідає вимогам до дисертацій, поданих на здобуття наукового 

ступеня кандидата юридичних наук, а також "Порядку присудження науко

вих ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника" 

(постанова Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567). 

Автор дисертації — Гусар Ольга Анатоліївна — заслуговує на прису

дження наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 

12.00.07 — адміністративне право і процес; фінансове право, інформаційне 

право. 
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