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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Зараз для українського сектору цивільної авіації

характерні інституційна недосконалість державного

управління в секторі, невідповідність високим стандар&

там безпеки, застарілість регулювання господарської

діяльності, що разом негативно позначається на ефек&

тивності сектору та ускладнює інтеграцію України в

міжнародний авіаційний простір.

Тому дослідження питань державного регулювання та

виявлення вузьких місць в ньому має не аби як актуальність.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням даного питання займались ряд нау&

ковців економічного і юридичного спрямування. Дана

проблематика лежить на стику двох наук. Серед нау&

ковців, що займалися даною проблематикою, можна ви&

ділити Л. Кінащук, К. Марінцева, І. Піддубний та Н. Кор&

чак. У цілому ж дана тема залишається відкритою для

наукового дослідження.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Розглянути сучасну систему державного регулюван&

ня авіаційних перевезень в Україні в теоретичному і

практичному аспектах.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Державне регулювання діяльності авіації та вико&

ристання повітряного простору України полягає у виз&

наченні державою завдань, функцій, умов діяльності

авіації та використання повітряного простору України,

встановленні загальнообов'язкових авіаційних правил,

здійсненні державного контролю за їх виконанням та

відповідальності за їх порушення.

У нормативно&правовому регулюванні авіатранспор&

тної галузі України беруть участь як принципи і норми

міжнародного повітряного права, так і норми національ&

ного законодавства України: Стандарти, Практики, що

рекомендується, і Правила ІКАО;
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 Угоди про цивільну авіацію і про використання по&

вітряного простору і інших міжурядових угод, прийня&

тих в області ЦА; національні законодавчі і норматив&

но&правові норми.

Об'єктом державного регулювання в авіатранспортній

галузі виступає комплекс економічних відносин авіапідприє&

мства з різними елементами ринкової структури, наприк&

лад, виробниками повітряних суден, лізинговими компані&

ями, фінансовими установами, споживачами авіапослуг.

Державне регулювання в авіатранспортній галузі

може здійснюватися правовими, адміністративними,

економічними і спеціальними методами.

Під правовими методами державного регулювання

необхідно розуміти вплив держави на об'єкти регулю&

вання через розробку відповідних законів, правил пе&

ревезень,ратифікації відповідних міжнародних угод.

Адміністративні методи державного регулювання

проявляються в регулюванні параметрів економічної та

виробничої діяльності авіапідприємства, а саме: вста&

новлення нормативів, стандартів, правил перевезень,

ліцензування та сертифікації , пряме обмеження комер&

ційних прав та доступ на ринок тощо.

Економічні методи направлені на розробку ринко&

вих інструментів впливу на інтереси суб'єктів авіаційно&

го ринку (амортизаційна, митна, податкова політика).

Спеціальні методи включають у себе елементи адм&

іністративного і економічного методів.

Згідно рекомендацій Міжнародної організації цив&

ільної авіації (ІКАО) державне регулювання повітряно&

го транспорту повинно здійснюватися на трьох рівнях:

національному, двосторонньому та багатосторонньому.

Зміст рівнів досить повно розкриває в праці [3] ук&

раїнська вчена Марінцева К.В., графічне зображення

сутності якого відображено на рисунку 1.

Система державного регулювання авіатранспортної

галузі України здійснюється за всіма вищезазначеними

напрямами.

Верховна Рада України визначає основні напрями

державної політики діяльності авіації, законодавчі ос&
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нови її реалізації. Загальне державне регулювання

діяльності авіації та використання повітряного просто&

ру України здійснює Кабінет Міністрів України відпові&

дно до своїх повноважень. Президент України і Кабінет

Міністрів України забезпечують реалізацію державної

політики розвитку авіації України згідно Конституції і

законів України.

Згідно 5 статті "Системи державного регулювання

в області авіації" уповноважений орган по питаннях ци&

вільної авіації реалізує державну політику і стратегію

розвитку авіації України, здійснює державне регулюван&

ня діяльності в області цивільної авіації за наступними

напрямами:

1) здійснення комплексних заходів щодо забезпе&

чення безпеки польотів, авіаційної, екологічної, еконо&

мічної та інформаційної безпеки;

2) створення умов для розвитку авіаційної діяль&

ності, повітряних перевезень і їх обслуговування, вико&

нання авіаційних робіт і польотів авіації загального при&

значення;

3) організація використання повітряного простору

України;

4) представництво України в міжнародних організа&

ціях цивільної авіації і в міжнародних відносинах з пи&

тань цивільної авіації.

Вищезазначені напрями реалізуються уповноваже&

ним органом з питань цивільної авіації шляхом:

1)  розробки, прийняття і впровадження авіаційних

правил України;

2) сертифікації суб'єктів і об'єктів авіаційної діяль&

ності;

3)  ліцензування господарської діяльності за по&

данням послуг перевезення пасажирів і / або вантажів

повітряним транспортом і надання прав на експлуата&

цію повітряних ліній і призначень авіаперевізникам;

4) здійснення постійного нагляду і інспекції дотри&

мання встановлених законодавством, у тому числі авіа&

ційними правилами України, вимог.

З метою вживання заходів із забезпечення безпеки

авіації уповноважений орган з питань цивільної авіації

Рис. 1. Рівні та зміст державного регулювання в авіатранспортній галузі

Джерело: на основі [3].
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взаємодіє з правоохоронними органами, органами ви&

конавчої влади.

Державіаслужба є центральним органом виконав&

чої влади з питань державного нагляду за забезпечен&

ням безпеки авіації, на який покладається:

— державний нагляд за забезпеченням безпеки аві&

ації, сертифікація і реєстрація об'єктів і суб'єктів авіац&

ійної діяльності та її ліцензування, забезпечення діяль&

ності об'єднаної цивільно&військової системи викорис&

тання повітряного простору, регулювання використан&

ня повітряного простору і обслуговування повітряного

руху, захист авіації України від незаконного втручання

в її діяльність;

— сприяння зовнішньоекономічній і міжнародно&пра&

вовій діяльності цивільної авіації, здійснення централізо&

ваного управління діяльністю цивільної авіації, забезпе&

чення розвитку цивільної авіації, науковий супровід діяль&

ності авіації, забезпечення ефективного використання

коштів Державного спеціалізованого фонду фінансуван&

ня загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та

участь України у міжнародних авіаційних організаціях;

— проведення розслідування авіаційних подій до

моменту створення незалежного органу з розслідуван&

ня [6].

Державний орган, що здійснює управління в сфері

авіації може залучати підприємства, установи, органі&

зації для проведення експертиз, перевірок, аналізів під

час сертифікації, реєстрації, акредитації, регулює дос&

туп до ринку авіаційних перевезень через Ліцензування

повітряних перевезень, яке передбачає видачу ліцензій

на здійснення діяльності з надання послуг з перевезен&

ня пасажирів, вантажів повітряним транспортом.

Для здійснення повітряного сполучення між Украї&

ною та іноземними державами державний орган, що

здійснює управління в сфері авіації, призначає повітря&

них перевізників України згідно з положеннями міжна&

родних договорів про повітряне сполучення або повітря&

ний транспорт, інших домовленостей авіаційних влас&

тей за встановленою ними процедурою. Призначення

означає надання такому перевізникові відповідних ко&

мерційних прав для експлуатації міжнародної повітря&

ної лінії на певних умовах.

Крім того, постановою КМУ від 23.05.2006 р. № 708

було утворено Укравіатранс, який фактично існував на

папері більше ніж півроку, оскільки ані фінансування,

ані структури не мав.

На базі Державіаслужби та Укравіатрансу, що

ліквідуювалися, постановою КМУ від 02.11.2006 № 1526

встановлено утворити Державіаадміністрацію, як уря&

довий орган державного управління у складі Мінтранс&

зв'язку (cтара назва підприємства) .

Державна адміністація як орган виконавчої влади

відповідає за реалізацію державної політики в авіаційній

галузі та використання повітряного простору держави,

здійснює нагляд за безпекою польотів повітряних суден,

льотною придатністю суден, внесених до Державного реє&

стру цивільних повітряних суден, придатністю до експлуа&

тації аеродромів, аеронавігаційних технічних засобів,

інших об'єктів цивільної авіації, а також забезпечує регу&

лювання та контроль системи авіаційної безпеки.

Організацію повітряного руху, аеронавігаційне за&

безпечення польотів, метеорологічне забезпечення

діяльності цивільної авіації здійснює Державне підприє&

мство з забезпечення обслуговування повітряного руху

України (Украерорух). Для покращення координації

діяльності між цивільними та військовими органами по&

становою Кабінету Міністрів України від 19 липня 1999

року № 1281 утворена Об'єднана цивільно&військова

система організації повітряного руху України.

З метою урахування вимог Міжнародної організації

цивільної авіації (ІКАО), Європейського Союзу, Євро&

пейської конференції цивільної авіації (ЄКЦА), Євро&

пейської організації з безпеки аеронавігації (ЄВРОКОН&

ТРОЛЬ), а також змін у нормах українського законо&

давства, які відбулися за період після уведення в дію

Повітряного кодексу України в 1993 році, було розроб&

лено проект нового Повітряного кодексу України. Цей

документ надійшов до Верховної Ради України у квітні

2009 року. Проте нова редакція Повітряного кодексу

України 21 жовтня 2009 року не була ухвалена Верхов&

ною Радою України, а лише з внесенням ряду поправок

у 2 вересня 2010 року була прийнята Кабінетом Міністрів

України.

Новий Кодекс регламентує правові основи загальної

діяльності на авіатранспорті, державного регулювання

авіаційної галузі, використання повітряного простору

України, що спрямоване на гарантування безпеки авіації,

забезпечення інтересів держави і національної безпеки,

процесу задоволення потреб суспільства та зокрема еко&

номіки країни у повітряних перевезеннях.

Даний Кодекс передбачає імплементацію до законо&

давства України вимог міжнародних організацій, зокре&

ма щодо безпеки аеронавігації та захисту прав пасажирів.

При цьому передбачається розділити авіацію на гро&

мадську та державну. Громадська, в свою чергу, под&

іляється на комерційну та авіацію загального призначен&

ня. Кодекс також містить порядок відшкодування збитків

пасажирів від затримання рейсів або зміни маршрутів,

умови перетинання державного кордону авіаційними за&

собами, визначає органи держави, що відповідають за

функціонування авіаційного транспорту.

Таким чином, можна стверджувати, що Повітряний

кодекс України передбачає виконання вимог міжнарод&

них організацій з повітряного транспорту, а саме: Об'єд&

наних авіаційних властей Європи (JAA), Європейської

конференції цивільної авіації (ЄКЦА), Європейської

організації з безпеки аеронавігації (Євроконтроль), а

також висновків і рекомендацій Міжнародної організації

цивільної авіації (ІКАО) про необхідність вдосконален&

ня законодавства України за результатами аудиту, про&

веденого в 2008 р.

Але необхідно звернути увагу на головні недоліки

Кодексу, які виділяють фахівці галузі:

— не забезпечено достатню незалежність Державіа&

адміністрації від Міністерства;

— незалежність Національної комісії з розслідуван&

ня авіаційних подій, порядок формування якої неясний;

— не враховані питання регулювання інших, окрім

цивільної та держаної, видів авіаційної діяльності;

— не усунуто невідповідність з іншими законодав&

чими актами; недостатньо уваги приділяється питанням

власності тощо.

Для упровадження в Україні концепції "Єдиного

неба" приведено у відповідність із стандартами Євро&
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контролю систему стягнення аеронавігаційних зборів,

автоматизовано всі районні центри управління повітря&

ним рухом. Інтеграція у Спільний авіаційний простір, що

передбачає адаптацію системи економічного регулю&

вання авіаційних перевезень до європейського законо&

давства, є сьогодні одним із пріоритетів розвитку галузі.

ВИСНОВКИ
Автор приєднується до думки провідних фахівців

галузі, яка полягає в тому, що Україна має гармонізува&

ти своє законодавство з базовими acquis communautaire,

що містять такі блоки:

— спільні європейські правила цивільної авіації

(процедури, ліцензії у сфері цивільної авіації);

— управління рухом (ліцензії авіадиспетчерів,

спільні заходи щодо розвитку системи нового поколін&

ня управління європейським повітряним рухом (SESAR),

нормативна база для створення єдиного європейсько&

го неба);

— безпека повітряних польотів;

— стандарти техніки безпеки та експлуатації (по&

відомлення про інциденти у цивільній авіації);

— авіаційна техніка безпеки (повітряні судна третіх

країн, які використовують аеропорти ЄС, аварії та інци&

денти у цивільній авіації, інформування пасажирів про

особливості перевізника і чорний список компаній ви&

сокого ризику);

— екологічні вимоги (шумовий вплив повітряних су&

ден і викидів CO
2
).
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