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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ПУБЛІЧНОГО ПОРЯДКУ І БЕЗПЕКИ НА АВІАЦІЙНОМУ 

ТРАНСПОРТІ В УКРАЇНІ 

 

Авіаційна галузь є складовою частиною транспортної системи України, яка 

пов’язана із використанням повітряного простору. Визначення авіації як 

самостійної галузі, свого часу, містив Повітряний кодекс України 1993 року. У 

ньому декларувалось, що авіаційна галузь охоплює усі види підприємств, 

організацій та установ, діяльність яких спрямована на створення умов та 

використання повітряного простору людиною за допомогою повітряних суден.  

Інтенсивний розвиток авіаційної галузі визнається Україною одним з 

важливих напрямків економічного розвитку нашої держави та передбачений 

Національною транспортною стратегією України на період до 2030 року. Важка 

економічна й військово-політична ситуація в країні ускладнює виконання цього 

завдання.  

Необхідно відмітити, що різновидами авіації наразі є: авіація загального 

призначення, цивільна, комерційна, державна, військова, тощо. Кожна з них 

здійснює транспортування людей та вантажів. Складність побудови авіаційної 

галузі та особливості її інфраструктури призводять до того, що при порушенні 

вимог безпеки, резонансі наслідки можуть мати не лише тяжкі злочини але й 

дрібні порушення. Зазначені особливості підвищують важливість забезпечення 

публічного порядку і безпеки на авіаційному транспорті. 

Повітряний кодекс України поділяє авіацію на дві великі групи: державну 

та цивільну. Підтримання і організація безпеки на кожній з них залежить від 

змісту та специфіки завдань, які покладаються на зазначені групи авіації. 

Безпека цивільної авіації має специфічну, притаманну лише їй структуру 

та особливості. У великій кількості нормативно-правових актів 

використовується термін «авіаційна безпека». Значення цього поняття 

закріплено у Повітряному кодексі України. Також у Повітряному кодексі 

України застосовується термін «безпека авіації». Таким чином, «безпека 

авіації» включає в себе низку питань безпеки із сумісних, таких, що виходять за 

межі авіації, сфер. Наприклад, екологія, економіка та інформація. Ця 

особливість обумовлює широке коло суб’єктів (органів та структур), задіяних у 

підтриманні безпеки цивільної авіації.  

Спираючись на викладене можна стверджувати, що «публічний порядок і 

безпека» на авіаційному транспорті реалізуються саме в «цивільній авіації». 

Водночас з тим, перетинаючись із специфічною для цієї галузі сферою 

«безпеки авіації». 

Забезпечення публічного порядку віднесено законодавством переважно до 

компетенції органів внутрішніх справ. Конкретизуючи цей висновок, основним 
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суб’єктом, що забезпечує публічний порядок та безпеку на авіаційному 

транспорті слід визнати Національну поліцію України.  

У Національній поліції України компетенція втілювати державну політику 

у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку, здійснювати превентивну та 

профілактичну роботу безпосередньо в аеропортах, аеровокзалах, прилеглих до 

них територіях належить «сектору превентивної діяльності поліції в 

аеропортах», який у свою чергу входить до Департаменту поліції превентивної 

діяльності. 

Необхідно зазначити, що хоча Національна поліція України і відіграє 

провідну роль у забезпеченні публічного порядку і безпеки на авіаційному 

транспорті, але вона не є єдиним органом, який забезпечує публічну безпеку в 

цивільній авіації. Взагалі усіх учасників відносин, що виникають під час 

забезпечення публічної безпеки на авіаційному транспорті можна поділити за 

чотирма ознаками: пріоритетом правоохоронної функції (здійснення, нагляд, 

контроль); за зв’язком із Україною (вітчизняний, іноземний); за часом 

перебування на території аеропортів (тимчасовий, постійний); за критерієм 

соціально-правової позиції стосовно правил поведінки (зобов’язаний 

дотримуватись, контролює дотримання). 

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України, головним органом у системі 

центральних органів виконавчої влади, щодо формування та реалізації 

державної політики у сфері авіаційного транспорту та використання 

повітряного простору України є Міністерство інфраструктури України 

(Мінінфраструктури). А центральним органом виконавчої влади 

уповноваженим з питань цивільної авіації (та авіаційної безпеки цивільної 

авіації) є Державна авіаційна служба (Державіаслужба).  

Разом з Державіаслужбою Державну програму авіаційної безпеки 

цивільної авіації забезпечує низка центральних органів виконавчої влади. Серед 

них органи, що забезпечують або реалізують: формування державної політики у 

сфері транспорту; формування державної політики у сфері охорони здоров’я; 

державну політику у сфері цивільного захисту, державну політику у сфері 

охорони державного кордону; державну митну політику; а також Служба 

безпеки України; Міністерство оборони України та Національна поліція 

України (поліція) тощо.  

Окрім того, авіаційну безпеку в суб’єктах авіаційної діяльності 

забезпечують служби авіаційної безпеки. Які діють відповідно до «Положень 

про службу авіаційної безпеки суб’єкта авіаційної діяльності» та «Правил 

сертифікації служб авіаційної безпеки».  

Виконання Державної програми авіаційної безпеки цивільної авіації також 

покладається на окремих посадових осіб з числа працівників аеропортів, 

аеродромів, експлуатантів. 

Особливої уваги заслуговує діяльність державних інспекторів з авіаційного 

нагляду Державіаслужби, яких розрізняють за такими напрямками діяльності: 

державний інспектор з безпеки авіації; державний інспектор з льотної 

придатності; державний інспектор з льотної експлуатації. 
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Також необхідно відмітити наявність таких спеціальних підрозділів 

служби авіаційної безпеки аеропортів, як воєнізована охорона. На них 

покладаються обов’язки з охорони повітряних суден, об’єктів та майна 

суб’єктів авіаційної діяльності, підтримання внутрішнього об’єктового режиму 

в контрольованих зонах аеропортів, виконання інших завдань. 

Окрім того у організації і забезпеченні внутрішнього об’єктового та 

пропускного режимів задіяні й інші служби та посадові особи з числа суб’єктів 

авіаційної діяльності (незалежно від форми власності та підпорядкування). 

Таким чином безпека в авіації має багато напрямків та складових, які 

передбачають злагоджену роботу низки органів та служб.  

Спираючись на проведений аналіз структури безпеки авіації та чинної 

нормативно-правової бази можна стверджувати наступне. 

1. Поняття безпеки в галузі авіації є багатоаспектним та комплексним. 

Воно охоплює організаційні й технічні питання, напрямки запобігання та 

протидії злочинам і порушенням, проблеми додержання вітчизняних та 

міжнародних стандартів.  

2. Організація безпеки в авіації включає в себе діяльність із забезпечення: 

національної безпеки, воєнної безпеки та оборони держави, авіаційної безпеки 

(яка має специфічну складну структуру), публічного порядку і громадської 

безпеки тощо. 

3. Забезпечення публічного порядку пов’язане з питаннями громадської 

безпеки і відтак не стосується державної авіації, в галузі якої уповноваженим 

органом виконавчої влади є Міністерство оборони України. Говорячи про 

публічний порядок і безпеку на авіаційному транспорті слід розуміти виключно 

цивільну авіацію. 

4. Публічний порядок та безпека на авіаційному транспорті 

забезпечуються в першу чергу Національною поліцією України. Проте поліція 

не є єдиним суб’єктом забезпечення публічної безпеки. У виконання завдань з 

публічної безпеки бере участь сукупність окремих органів. Необхідно 

відмітити, що одні й ті самі державні органи одночасно беруть участь у 

забезпеченні різних видів безпеки виконуючи при цьому різні завдання. 

5. Нормативно-правова база, якою регулюється сфера цивільної авіації 

України, знаходиться в стані активного реформування. Особливістю такого 

реформування є наявність великої кількості міжнародних правових конвенцій 

та документів (переважно з питань безпеки), на забезпечення відповідності 

яким і спрямовані зміни у національному законодавстві. 

6. Уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань 

авіаційної безпеки цивільної авіації є Державна авіаційна служба України. У 

забезпеченні програм авіаційної безпеки окрім Державіаслужби бере участь 

велика кількість органів, організацій, посадових осіб різної форми власності. 

 

 

 

 

 


