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ОР ГАНІЗАЦІЙНО-ПРА ВО ВЕ ЗА БЕЗ ПЕ ЧЕН НЯ БЕЗ ПЕ КИ ПО ЛЬОТІВ НА 
АВІАЦІЙНО МУ ТРАНС ПОРТІ

В статті, на ос нові аналізу нор ма тив них та літе ра тур них дже рел, з'ясо ва на сутність і при зна-
чен ня форм і ме тодів ор ганізаційно-пра во во го за без пе чен ня без пе ки по льотів , про ве де на ха рак те ри-
с ти ка, по да на кла сифікація і виз на чені особ ли вості їх за сто су ван ня.

Клю чові сло ва: без пе ка по льотів, ор ганізаційно-пра во ве за без пе чен ня, авіаційний транс порт.

Про бле ма за без пе чен ня без пе ки авіаційних 
пе ре ве зень ак ту аль на для кож ної країни. Ад же 
са ме рівень без пе ки по льотів пря мо впли ває на 
імідж дер жа ви, роз ви ток еко номіки та транс пор-
ту в ціло му. Не зва жа ю чи на стрімкий на уко во-
технічний про грес в га лузі авіаційної техніки, 
про бле ма без пе ки по льотів, на бу ла в наш час 
ви ключ ної соціаль ної гос тро ти. Мо ральні збит-
ки у зв'яз ку з трав ма тиз мом чи за ги бел лю лю дей, 
втра та іміджу авіат ран с порт них підприємств, 
втра та підго тов ле них фахівців і не обхідність їх 
заміни в суспільстві, роз роб ка та ре алізація 
за ходів із за побіган ня при чин транс порт них при-
год ак ту алізу ють на зва ну про бле му як в те о ре-
тич но му, так і прак тич но му плані. При цьо му 
мо ральні ви т ра ти від льот них подій об тя жу ють-
ся й ма теріаль ним збит ком, який, на при клад в 
США на по чат ку 50-х років ми ну ло століття 
оціню вав ся в 450 млн. $, а в да ний час ця ци ф ра 
до сяг ла 8 млрд. S. Зо к ре ма, за 2010 рік у світі з 
ба га то дви гун ни ми повітря ни ми суд на ми бу ло 
за реєстро ва но 29 авіаційних подій. В ре зуль таті 
цих ка та ст роф за ги ну ла 831 лю ди на в літа ках і 6 
чо ловік на землі. Щорічно з 2000 по 2009 ро ки в 
се ред нь о му відбу ва ла ся 31 авіаційна подія, в 
яких ги ну ло по 810 чо ловік [1].
На пре ве ли кий жаль за да ни ми Міжна род ної 

ор ганізації цивільної авіації (ІКАО) країни СНД, 
в ТО МУ числі і Ук раїна, виз нані най не без-
печніши ми у га лузі авіаційних по льотів. Як при-
клад, за ос танні де сять років вітчиз няні стра хові 
ком панії відшко ду ва ли збитків від авіаційних 
подій на су му по над 160 млн. гри вень [2].
Все це зай вий раз підкрес лює важ ливість 

за без пе чен ня без пе ки по льотів для роз вит ку 

авіаційно го транс пор ту та не обхідність вжит тя 
ком плек су за ходів з підви щен ня рівня без пе ки 
по льотів в су час них умо вах.
Му си мо кон ста ту ва ти, що те о ре тичні та прак-

тичні про бле ми за без пе чен ня без пе ки по льотів 
завжди при вер та ли ува гу дослідників як ра дянсь-
ко го (Крохін З.Т., Ше с та ков В.З., Са кач Р.В., 
Старіков О.І., За че са В.Я., Зінковсь кий Н.Н., 
Во робй ов В.Г., Ля хов А.Г., Малєєв Ю.М., Нер се-
сян А.В., Піджа ков А.Ю.), так і су час но го періо-
дів (Гон ча рук С.Т., Да ра га но ва Н.В., Вайс берг 
І.В., Куклєв Є.А., Рухлінський В.М., Ліньков 
А.В., Кар ми зов М.В., Бич ков А.С., За ха рен ков 
В.В., Трофімов С.В., Філіпов А.В., Ку лик М.С.). 
вод но час їх ува гу здебільшо го бу ло зо се ре д же но 
на аналізові те о ре ти ко-пра во вих пи тань 
функціону ван ня авіаційно го транс пор ту, 
ор ганізації кон тро лю та на гля ду, за сто су ванні 
адміністра тив но го при му су до учас ників авіа-
ційних по льотів за по ру шен ня вста нов ле них 
пра вил та, не зва жа ю чи на ак тивізацію на уко вих 
досліджень, ба га то пи тань у цій сфері за ли ша-
ють ся ще дис кусійни ми. Це сто сується, на сам-
пе ред, форм і ме тодів ор ганізаційно-пра во во го 
за без пе чен ня авіаційних по льотів, що є не до-
стат ньо вив че ним на пря мом на уко во го по шу ку. 
За зна че ни ми об ста ви на ми і обу мов люється без-
пе реч на ак ту альність виз на чен ня та аналізу 
ос нов них форм і ме тодів ор ганізаційно-пра во во-
го за без пе чен ня без пе ки по льотів на авіаційно му 
транс порті. 
Підтри ман ня на леж но го рівня без пе ки авіа-

ційних по льотів зна хо дить своє ви ра жен ня у 
пев них фор мах і здійснюється різни ми ме то да-
ми. Во ни по ка зу ють, як і за до по мо гою чо го 
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ре алізу ють ся ме та, за дачі і функції, що сто ять 
пе ред си с те мою ор ганізаційно-пра во во го за без-
пе чен ня на зва ної без пе ки.
Тра диційний підхід що до роз поділу форм 

адміністра тив ної діяль ності в за леж ності від 
по ро д жу ва них ни ми наслідків на пра вові і не пра-
вові [3, с.32] вла с ти вий і фор мам за без пе чен ня 
без пе ки по льотів. Існу ють різні кла сифікації 
пра во вих форм, зо к ре ма, вчені виділя ють: а) за 
змістом: пра во ус та новчі і пра во за с то совні; б) за 
ціле с пря мо ваністю: внутрішні і зовнішні; в) за 
спо со бом ви ра жен ня: сло весні і кон клю дентні 
[4,5]. До не пра во вих форм Т.О. Ко ло моєць відно-
сить ор ганізаційні дії і ма теріаль но-технічні опе-
рації [6, с. 192]. Ці фор ми ви ко ри с то ву ють ся 
дер жав ни ми ор га на ми ко жен день у різних 
варіан тах для за без пе чен ня транс порт но го 
об слу го ву ван ня, ор ганізації ви ко ри с тан ня орг-
техніки, за без пе чен ня охо ро ни то що. Зміст цих 
форм скла да ють різно го ро ду ор ганізаційно-
технічні та ма теріаль но-технічні опе рації, які 
здійсню ють ся не по са до ви ми осо ба ми, носіями 
дер жав них по вно ва жень, а пер со на лом, який за 
своїм ха рак те ром є об слу го ву ю чим. Ор ганізаційні 
дії ча с то но сять внутрішньо ор ганізаційний 
ха рак тер і мо жуть по ля га ти в про ве денні інструк-
тажів та інспек ту ванні ниж че сто я щих ор ганів 
уп равління, у вирішенні пи тань, пов'яза них із 
за без пе чен ням пра виль но го поєднан ня ко легіаль-
ності і єди но на чаль ності, в підго товці і про ве-
денні засідань, на рад, кон фе ренцій з пи тань 
за без пе чен ня без пе ки на авіаційно му транс порті 
і підви щен ня ефек тив ності дер жав но-уп-
равлінської діяль ності в даній сфері, у вив ченні і 
уза галь ненні досвіду ро бо ти дер жав них ор ганів, 
у то му числі і за рубіжно го, в роз'яс ненні змісту і 
цілей пра во во го ре гу лю ван ня.
Ма теріаль но-технічні за хо ди но сять до по-

міжний ха рак тер, оскільки з їх до по мо гою об слу-
го вується уп равлінський про цес, всі фор ми 
уп равлінської діяль ності. До їх чис ла мож на 
відне с ти здійснен ня діло вод ст ва; ста ти с тичні 
опе рації; си с те ма ти зацію пра во вих актів уп- рав-
ління; до ве ден ня уп равлінських рішень до ви ко-
навців. Але за зна чи мо, що влас не здійснен ня 
дер жав но го уп равління, зовнішнє ви ра жен ня дій 
ор ганів дер жав ної вла ди мож ли ве тільки у пра-
во вих фор мах.
На підставі ви кла де но го та вра хо ву ю чи по ло-

жен ня чин но го за ко но дав ст ва, ор ганізаційно-

пра во ве за без пе чен ня без пе ки по льотів на 
авіаційно му транс порті здійснюється у пра во-
творчій, пра во за с то совній та кон троль но-на гля-
довій фор мах. Ос тан ня зна хо дить своє ви яв лен-
ня у кон троль но-на гля довій діяль ності, яка дає 
мож ливість своєчас но ви яв ля ти при чи ни по ру-
шень, ви прав ля ти стан справ у за про г ра мо ва но-
му про цесі. При чи ною, що впли ває не га тив но на 
роль кон тро лю і на гля ду в ок ре мих ви пад ках 
мо же ви с ту па ти їх не га тив не сприй нят тя як де я-
ки ми керівни ка ми, так і без по се редніми ви ко-
нав ця ми на ви роб ництві. Бе зу мов но, однією з 
ос нов них цілей кон троль но-на гля до вої діяль-
ності є своєчас не ви яв лен ня різних по ру шень та 
їх ви ну ватців, але кінце вою ме тою як кон тро лю, 
так і на гля ду все ж є ви прав лен ня та усу нен ня 
по ру шень.
До б ре ор ганізо ва на си с те ма кон тро лю і на гля-

ду є кон ст рук тив ним інстру мен том уп равлінської 
діяль ності. З цьо го при во ду, слуш ною є дум ка 
О.Ф.Андрійко, яка вва жає, що при пе реліку 
функцій уп равління (де кон троль ста вить ся в 
кінці цьо го пе реліку) та їх роз гляді мо ва йде не 
про дру го рядність кон тро лю як ви ду діяль ності, 
а про послідовність дій у про цесі уп равлінської 
діяль ності. Послідовність мо же ли ше підкрес ли-
ти са мостійність та спе цифіку ви ко ну ва ної 
функції, але тільки не дру го рядність. Кон троль 
не існує в ізо ль о ва но му ви гляді, як не має бу ти 
кон тро лю за ра ди кон тро лю. Кон троль здійсню-
ється в певній га лузі уп равління з її особ ли во с-
тя ми та кон крет ним змістом, а то му у пев но му 
об сязі та формі. Він спря мо ва ний на кон крет ний 
ре зуль тат і шля хи до сяг нен ня цьо го ре зуль та ту, а 
та кож на усу нен ня суб'єктив них та вра ху ван ня 
об'єктив них пе ре шкод у здійсненні уп равлінської 
діяль ності [7, с. 221-222].
Не вда ю чись до де таль но го роз гля ду особ ли-

во с тей кон троль но-на гля до вої діяль ності у сфері 
функціону ван ня авіаційно го транс пор ту, за зна-
чи мо, що ця ка те горія ба га то а с пект на, і виз на-
чен ня її суті за ле жить від тієї точ ки зо ру, віднос-
но якої роз гля дається по нят тя та суть цієї діяль-
ності; кон троль но-на гля до ва діяльність є і фор-
мою, і ме то дом, і са мостійною функцією та ста-
дією уп равління вза галі та за без пе чен ня без пе ки 
по льотів на авіаційно му транс порті зо к ре ма.
У найбільш за галь но му ви гляді сутність кон-

троль но-на гля до вої діяль ності у сфері функ-
ціону ван ня авіаційно го транс пор ту ха рак те ри-
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зується її цільо вою спря мо ваністю, яка по ля гає в 
ут ри манні підна гляд них об'єктів в існу ю чо му 
пра во во му ре жимі; са ме цим за без пе чується 
го товність об'єктів до на ступ но го уп равлінсько-
го впли ву на них; з цих по зицій дер жав ний кон-
троль (на гляд) у досліджу ваній сфері, в про цесі 
яко го здійснюється спо с те ре жен ня за ста ном 
об'єкта, по стає як найбільш юри ди зо ва ний вид 
кон тро лю, але вод но час вузь ко спеціалізо ва ний 
за сфе ра ми спря мо ва ності.
Ме та кон троль но-на гля до вої діяль ності то го 

чи іншо го ор га ну відповідає за вдан ням та функ-
ціям, які по кла да ють ся на ор ган, йо го по вно ва-
жен ням. Для кон троль но-на гля до вої діяль ності у 
сфері функціону ван ня авіаційно го транс пор ту 
ха рак тер не те, що, здійсню ю чи цю діяльність, 
кон тро лю ю чий ор ган не пе ревіряє всю ро бо ту 
підкон т роль но го об'єкта, а зо се ре д жує свою ува-
гу на ви ко нанні підкон т роль ним об'єктом чітко 
виз на че них за ко но дав ст вом норм і пра вил.
Ме тою кон троль но-на гля до вої діяль ності у 

сфері функціону ван ня авіаційно го транс пор ту є 
по пе ре д жен ня, ви яв лен ня і при пи нен ня пра во-
по ру шень. Ви хо дя чи з ме ти вка за ної діяль ності, 
вип ли ва ють її за вдан ня, ос нов ним з яких є виз-
на чен ня фактів до три ман ня (або не до три ман ня) 
відповідни ми суб'єкта ми вста нов ле них при писів 
у ме жах ком пе тенції.
Та ким чи ном, кон троль но-на гля до ва діяль-

ність у сфері функціону ван ня авіаційно го транс-
пор ту – це особ ли вий вид уп равлінської діяль-
ності спеціаль них об'єдна них в ієрархічну струк-
ту ру суб'єктів кон тро лю (на гля ду), спря мо ва ний 
на за без пе чен ня на леж но го ста ну підкон т роль-
них (підна гляд них) об'єктів для до сяг нен ня най-
більш ефек тив ним і без печ ним спо со бом по став-
ле них цілей уп равління в цій сфері шля хом 
ре алізації відповідних за вдань і функцій кон тро-
лю та на гля ду.
Пра во твор ча фор ма за без пе чен ня без пе ки 

по льотів по ля гає у ви роб ленні суб'єкта ми да но го 
ви ду діяль ності пра во вих норм, пра вил 
по ведінки, які ре гу лю ють різні сто ро ни суспіль-
них відно син, що скла да ють ся з при во ду за без-
пе чен ня без пе ки по льотів.
На пер ший по гляд скла дається вра жен ня, що 

сфе ра без пе ки по льотів підда на де тальній пра-
вовій рег ла мен тації. Вод но час та ке уяв лен ня 
по мил ко ве. Ад же си с темні не доліки ха рак терні 
май же всім рівням нор ма тив но-пра во во го за без-

пе чен ня на зва ної без пе ки. И досі пе ре ва жає 
відо мчий підхід до рег ла мен тації вихідних за сад 
пра во во го за без пе чен ня досліджу ва ної сфері; 
сфор му вав ся ве ли кий ма сив розрізне них підза-
кон них актів, в наслідок чо го об'єктив но ви ни ка-
ють труд нощі в от ри манні інфор мації про такі 
ак ти та оз най ом ленні з ни ми; зберігається 
за лежність за сто су ван ня за конів від актів більш 
низь ко го рівня, яка здат на штуч но відсу ну ти тер-
міни ре алізації за ко но дав чих ви мог; спо с-
терігається постійна ди наміка онов лен ня за ко но-
дав ст ва, особ ли во в ча с тині ре гу лю ван ня про це-
дур них ас пектів за сто су ван ня за ходів адміністра-
тив но го при му су за по ру шен ня авіаційних пра-
вил; не має інсти туцій зацікав ле них у розв'язанні 
про блем пра во во го за без пе чен ня без пе ки 
по льотів то що.
Під стать ре фор мам, що відбу ва ють ся в країні, 

цілком оче вид ним ви гля дає не обхідність впо ряд-
ку ван ня нор мо твор чої діяль ності з пи тань авіа-
ційної без пе ки, за без пе чен ня ком плекс но го 
пе ре гля ду нор ма тив но-пра во вих актів зга да ної 
сфе ри на пред мет уз го д же ності та відповідності 
об'єктив ним за пи там прак ти ки, при ве ден ня нор-
ма тив них при писів до ви мог міжна род но го за ко-
но дав ст ва.
Пра во за с то сов на фор ма за без пе чен ня без пе ки 

по льотів – це фак тич но кон крет на діяльність 
суб'єктів за без пе чен ня на зва ної без пе ки з 
ре алізації пра во вих норм у відно шенні кон крет-
них життєвих ви падків. Во на здійснюється че рез 
ви дан ня індивіду аль них (ви ко нав чо-роз по ряд-
чих) актів уп равління, ук ла дан ня адміністра тив-
но-пра во вих до го ворів (зо к ре ма, що до охо ро ни 
об'єктів цивільної авіації) та вчи нен ня, у виз на-
че но му за ко но дав ст вом по ряд ку, інших дій, що 
ма ють юри дич не зна чен ня. За зна че на діяльність 
здійснюється та кож шля хом: 

– реєстрації цивільних повітря них су ден [8]; 
цивільних ае ро дромів [9]; повітря них трас і 
місце вих повітря них ліній [10];

– до пу с ку: до ек сплу а тації повітря них су ден, в 
то му числі лег ких [11]; до ек сплу а тації ае ро-
дромів, злітно-по сад ко вих май дан чиків, ае ро-
портів; авіаційно го пер со на лу до авіаційної 
діяль ності; повітря но го суд на до по льо ту;

–  ви дачі доз волів: на ви ко нан ня по льотів для 
цивільних повітря них су ден; на виліт з ае ро-
портів Ук раїни та приліт до ае ро портів Ук раїни; 
на пе ре ве зен ня зброї, боєпри пасів, ви бу хо вих і 
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от руй них ре чо вин, ядер но го па ли ва, радіоак тив-
них ре чо вин та інших ван тажів, які на ле жать до 
особ ли во не без печ них; на ви ко нан ня авіаційних 
робіт іно зем ни ми ек сплу а тан та ми; на ви ко нан ня 
не ре гу ляр них міжна род них по льотів та свідоцтв 
льот но му екіпа жу;

– ліцен зу ван ня – в ос нов но му но сить 
до поміжний ха рак тер та відно сить ся ли ше до 
суб'єктів гос по дарсь кої діяль ності в га лузі авіа-
ції; 

– сер тифікації. Кон цепція роз вит ку цивіль-
ної авіації Ук раїни [12] виз на чає сер тифікацію 
ос нов ним спо со бом дер жав но го ре гу лю ван ня 
без пе ки по льотів та авіаційної без пе ки цивільної 
авіації. На сьо годні сер тифікації підля га ють: тип 
цивільно го повітря но го суд на, кож ний ви го тов-
ле ний в Ук раїні ек земп ляр цивільно го повітря-
но го суд на, кож не цивільне повітря не суд но, що 
імпор тується в Ук раїну, пла не ри, дель та пла ни, 
над легкі літальні апа ра ти, інші повітряні суд на 
спор тив но го при зна чен ня, повітряні суд на ама-
торсь кої кон ст рукції, ае ро ста тичні апа ра ти та 
до поміжні при ст рої, що впли ва ють на без пе ку 
по льотів, кож не цивільне повітря не суд но, що 
ек с пор тується з Ук раїни; роз роб ник, ви роб ник і 
ек сплу а тант цивільної авіаційної техніки; авіа-
ційний пер со нал (здійснюється шля хом ви дачі 
свідоцтв авіа пер со на лу); цивільні ае ро дро ми та 
ае ро дро ми спільно го ви ко ри с тан ня, ае ро пор ти; 
повітряні тра си і місцеві повітряні лінії; служ би 
авіаційної без пе ки; цивільні повітряні суд на на 
при датність що до шу му на місце вості; на вчаль-
но-тре ну вальні цен т ри з підго тов ки пер со на лу з 
авіаційної без пе ки; ме дичні працівни ки цивіль-
ної авіації Ук раїни; суб'єкти, що на да ють по слу-
ги з ае ро навігаційно го об слу го ву ван ня, ор га-
нізації з технічно го об слу го ву ван ня авіаційної 
техніки та ек сплу а тан ти, що здійсню ють ек сплу-
а тацію цивільних повітря них су ден (літаків) з 
ме тою ви ко нан ня ко мерційних транс порт них 
пе ре ве зень згідно з ви мо га ми OPS 1.
Слід за ува жи ти, що сер тифікація у за зна ченій 

сфері є од ним з ефек тив них за собів за без пе чен-
ня без пе ки по льотів. Вод но час існує до стат ньо 
про блем, що по тре бу ють розв'язан ня. Зо к ре ма, 
по тре бує на леж но го вре гу лю ван ня сер тифікація 
лег ких та над лег ких типів повітря них су ден 
авіації за галь но го при зна чен ня, підго тов ки 
пілотів-ама торів, ви роб ників авіаційної техніки 
та об лад нан ня авіаційної без пе ки, ре монт них 

за водів та центрів технічно го об слу го ву ван ня 
авіаційної техніки то що;

– про ве ден ня служ бо вих розсліду вань авіацій-
них подій з цивільни ми повітря ни ми суд на ми на 
те ри торії Ук раїни та з цивільни ми повітря ни ми 
суд на ми Ук раїни на те ри торії інших дер жав, а 
та кож актів не за кон но го / втру чан ня в діяльність 
цивільної авіації [13].
Ок ре му фор му ор ганізаційно-пра во во го за без-

пе чен ня без пе ки по льотів скла дає стан дар ти-
зація. Вод но час Повітря ний ко декс Ук раїни 
аб со лют но не зачіпає про цесів стан дар ти зації, 
які скла да ють ос но ву сер тифікації. Як відо мо, 
про бле ми стан дар ти зації транс порт них об'єктів і 
тех но логічних про цесів зай ма ють важ ли ве місце 
в юри дич них ак тах і діяль ності ІКАО.
Крім на зва них форм суб'єкти за без пе чен ня 

без пе ки по льотів на авіаційно му транс порті 
ви ко ри с то ву ють та кож пев ний набір ме тодів: 
пе ре ко нан ня, за охо чен ня та при му су [14, с. 208]. 
Ме то ди доз во ля ють ма ти не обхідну уя ву про 
функціону ван ня си с те ми за без пе чен ня без пе ки 
по льотів, оскільки виз на ча ють ха рак тер впли ву 
кон крет но го суб'єкта на відповідний об'єкт із 
ме тою підтрим ки стійко го без печ но го ста ну 
авіаційно го транс пор ту.
Особ ли ве місце посідає ме тод пе ре ко нан ня, 

який ду же тісно пов'яза ний з профілак ти кою та 
адміністра тив ним при му сом (ці за хо ди не мож на 
відри ва ти од не від од но го, оскільки між ни ми 
існує діалек тич на єдність, во ни но сять об'єктив-
ний ха рак тер та їх за сто су ван ня обу мов люється 
рівнем роз вит ку суспільних відно син). Пе ре ко-
нан ня ста но вить си с те му за ходів ви хов но го, 
роз'яс ню валь но го, за охо чу валь но го ха рак те ру, 
спря мо ва них на фор му ван ня у суб'єктів пра-
вовідно син, що скла да ють ся на авіаційно му 
транс порті, ро зуміння не обхідності чітко го ви ко-
нан ня ви мог за конів та інших пра во вих актів.
Вод но час, як свідчить прак ти ка, найбільш 

ефек тив ним спо со бом впли ву на по во д жен ня і 
діяльність осіб, які пе ре шко д жа ють здійснен ню 
функцій, по кла де них на си с те му за без пе чен ня 
без пе ки по льотів, є ме тод адміністра тив но го 
при му су, який, на дум ку більшості вче них-прав-
ників, скла дається із за ходів адміністра тив но го 
по пе ре д жен ня, за ходів адміністра тив но го при-
пи нен ня та адміністра тив ної відповідаль ності 
(стяг нен ня) [15]. Ана логічні за хо ди адміністра-
тив но го при му су за сто со ву ють ся і у сфері за без-
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пе чен ня без пе ки по льотів на авіаційно му транс-
порті.
Од ним із за вдань ор ганізаційно-пра во во го 

за без пе чен ня без пе ки по льотів є ство рен ня пра-
во вих за сад підтри ман ня льот ної при дат ності 
повітря них су ден та їх мо дернізації. На жаль, в 
Ук раїні цьо му пи тан ню не приділяється на леж-
ної ува ги. На відміну від Ук раїни провідні авіа-
ційні дер жа ви, як США та Росія, роз ро би ли 
національні про гра ми, що виз на ча ють стра тегію 
ре гу лю ван ня скла ду і ста ну пар ку повітря них 
ко раблів. Зо к ре ма, в Росії у 1999 році Фе де раль-
ною авіаційною служ бою бу ло підго тов ле но 
до ку мент "Си с те ма підтри ман ня льот ної при дат-
ності цивільних повітря них ко раблів Росії", 
го ло вна ме та якої – за без пе чи ти мак си маль но 
ефек тив не ви ко ри с тан ня існу ю чо го пар ку старі-
ючих повітря них су ден цивільної авіації зі збе ре-
жен ням за да но го рівня без пе ки по льотів. Ана-
логічну си с те му у 80-х ро ках ми ну ло го сторіччя 
роз роб ле но в США. Ці си с те ми ма ють за ме ту 
ви ко нан ня на ступ них за вдань:

– упо ряд ку ван ня і си с тем ний аналіз про-
блем, що сто су ють ся ре сурсів і тех но логій та 
ре алізації го ло вної ме ти – ефек тив но го ви ко ри с-
тан ня повітря них су ден при за без пе ченні за да но-
го рівня без пе ки по льотів;

– ство рен ня і роз ви ток національ ної си с те-
ми підтри ман ня льот ної при дат ності повітря них 
су ден цивільної авіації;

– фор му ван ня стра тегії ви ве ден ня з ек сплу-
а тації старіючих повітря них су ден і по пов нен ня 
пар ку но ви ми;

– ство рен ня си с те ми моніто рин гу 
технічно го ста ну пар ку повітря них су ден за 
ти па ми та ек земп ля ра ми, а та кож рівня підго тов-
ле ності пер со на лу;

– роз роб лен ня си с те ми фінан со во го та 
ма теріаль но го за без пе чен ня за ходів що до підтри-
ман ня льот ної при дат ності й без пе ки по льотів 
[16, с. 59].
За спо с те ре жен ня ми фахівців не за довільний 

технічний стан і фізич ний знос ос нов них за собів 
ру хо мо го скла ду, по ру шен ня пра вил технічної 
ек сплу а тації авіаційно го транс пор ту че рез низь-
кий рівень знань про фесійної підго тов ки, відсут-
ність на леж но го кон тро лю за технічним ста ном 
повітря них су ден є од ни ми з ос нов них на сьо-
годні при чин аварій та різно го ро ду інци дентів 
на авіаційно му транс порті в Ук раїні. Май же 

кож на подія (30%) відбу вається з при чи ни 
не доліків у технічно му об слу го ву ванні і ре монті 
авіаційної техніки [17, с. 83].
Як при клад, 23.09.2010 при ви ко нанні ог ля ду 

тру бо про во ду за мар ш ру том На бе реж не-Гре-
бень ки-Ананьїв-На бе реж не ста ла ся ка та ст ро фа 
вер то ль о ту Ка-26 UR-24368 авіаком панії "Ми ко-
лаїв-Ае ро". Зо к ре ма, не штат на си ту ація ви ник ла 
під час за хо ду на по сад ку: при за ви санні на 
ви соті 25-30 метрів від не су чої си с те ми вер то ль-
о ту відлетіла ча с ти на не су чо го гвин та Н-1 М, 
ка лен дар ний строк яко го пе ре ви щив 18 років. 
Після цьо го, май же миттєво, відірва ло ре дук тор 
з гвин та ми, який впав ок ре мо, на відстані ЗО м., 
від місця падіння вер то ль о ту. Під час розсліду-
ван ня бу ли ви яв лені відхи лен ня в ор ганізації 
ви ко нан ня по льотів, а са ме, ко ман дир повітря но-
го суд на не прой шов піврічний ме дич ний ог ляд; 
авіатехнік не має діючо го свідоцтва, технічний 
стан транс порт но го за со бу підійшов до ' гра нич-
но го терміну ек сплу а тації [17, с. 83].
Се ред фак торів, що ста ли при чи на ми авіацій-

них подій та інци дентів з цивільни ми повітря ни-
ми суд на ми на те ри торії Ук раїни у 2010 році, 
найбільшим є ви роб ни чо-кон ст рук тив ний не до-
лік (24,8%).
Ви кла де не засвідчує у не обхідності ство рен-

ня ком плекс но го пра во во го за без пе чен ня льот-
ної при дат ності повітря них су ден та їх 
мо дернізації в Ук раїні, що пе ред ба ча ти ме роз-
роб ку Стра тегії мо дернізації авіапар ку в Ук раїні, 
Дер жав ної про гра ми за без пе чен ня льот ної при-
дат ності повітря них су ден на період до 2025 
ро ку та За ко ну Ук раїни "Про льот ну при датність 
повітря них су ден авіаційно-транс порт ної си с те-
ми Ук раїни". Крім цьо го, до реч но та кож пе ред-
ба чи ти адмі-ністра тив ну відповідальність за 
по ру шен ня пра вил льот ної при дат ності по льотів 
повітря них су ден, вне сти відповідні зміни до 
КУ пАП. 
От же, за без пе чен ня без пе ки авіаційних по льо-

тів мож на роз гля да ти як су купність суспільних 
відно син, що скла да ють ся в про цесі роз роб ки й 
здійснен ня за ходів спря мо ва них на ство рен ня й 
збе ре жен ня та ко го ста ну об'єктів авіаційно-
транс порт ної си с те ми, за яко го є об'єктив но від-
сутніми чи по мож ли вості усу ва ють ся при чи ни, 
що при зво дять до аварій, різно го ро ду інци-
дентів та по ру шень авіаційних пра вил, а у разі 
ви ник нен ня та ких си ту ацій існує ком плекс 
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не обхідних за собів, спря мо ва них на ви клю чен ня 
мож ли вості за подіян ня шко ди від них.
Си с те ма ор ганізаційно-пра во во го за без пе-

чен ня без пе ки по льотів на авіаційно му транс-
порті – це су купність взаємозв'яза них суб'єктів, 
виз на них за без пе чи ти на ос нові пра во вих норм 
та в ме жах своїх по вно ва жень бе за варійну ро бо-
ту авіаційно го транс пор ту з ви ко ри с тан ням від-
повідних форм і ме тодів. Її суть по ля гає у ство-
ренні й збе ре женні та ко го ста ну об'єктів авіа-
ційно-транс порт ної си с те ми, за яко го ри зик 
ви ник нен ня аварій та різно го ро ду інци дентів і 
за подіян ня ни ми шкідли вих наслідків зна хо-
дить ся на прий нят но му рівні за ра ху нок відсут-
ності, усу нен ня за гроз без пеці по льотів, а та кож 
за ра ху нок ство рен ня відповідних си с тем за хи с-
ту від за гроз, що не мо жуть бу ти усу не ни ми.
Та ким чи ном, си с те ма ор ганізаційно-пра во во-

го за без пе чен ня без пе ки авіаційних по льотів 
ха рак те ри зується на ступ ни ми оз на ка ми: по-пер-
ше, аналіз за ко но дав чих та інших нор ма тив но-
пра во вих актів по ка зав, що та ка си с те ма є відо-
соб ле ною підси с те мою в суспільстві і має своє 
при зна чен ня; по-дру ге, во на має свою струк ту ру, 
єдність якої за без пе чується ком плек сом взаємо о-
бу мов ле них внутрішніх зв'язків; по-третє, 
суб'єкти за без пе чен ня без пе ки по льотів ма ють 
свою ком пе тенцію; по-чет вер те, діяльність 
суб'єктів за без пе чен ня без пе ки по льотів рег ла-
мен то ва на пра во ви ми нор ма ми та здійснюється 
з ви ко ри с тан ням відповідних форм і ме тодів.
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Р.А. Ка люж ний, И.Н. Со пил ко 
Ор га ни за ци он но-пра во вое обес пе че ние бе зо пас но с ти по ле тов на авиа ци он ном транс пор те
В ста тье на ос но ве ана ли за нор ма тив ных и ли те ра тур ных ис точ ни ков вы яс не на сущ ность и на зна-

че ние форм и ме то дов ор га ни за ци он но-пра во во го обес пе че ния бе зо пас но с ти по ле тов, про ве де на 
ха рак те ри с ти ка, пред став ле на клас си фи ка ция и оп ре де ле ны осо бен но с ти их при ме не ния.
Клю че вые сло ва: бе зо пас ность по ле тов, ор га ни за ци он но-пра во вое обес пе че ние, авиа ци он ный 

транс порт.

R. Kalyuzhniy, I. Sopilko
Organizational framework for safety in the air transport
The article defines the essence and purpose of forms and methods of the administrative-legal providing of 

the flight safety based on analysis of the legal and literary sources.  Also, authors examine their characteristic, 
classification and methods of application.

Keywords: safety, organizational and legal support, air transport.
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