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Постановка проблеми. Натепер у зако-
нодавстві та спеціальній юридичній літера-
турі відсутня єдина класифікація принципів 
державного контролю. Це спонукає насампе-
ред до витлумачення сутності таких понять, 
як «принципи», «принципи державного 
контролю». 

Мета дослідження – на основі аналізу прин-
ципів державного контролю запропонувати 
створення класифікації принципів держав-
ного контролю в галузі цивільної авіації.

Ступінь наукової розробки теми.  Питан-
ня принципів державного контролю порушено 
в працях В. Авер’янова, О. Андрійко, В. Гара-
щука, С. Ківалова, М. Студенікіної та ін. Прин-
ципи фінансового й інших видів державного 
контролю досліджували О. Шоріна, Л. Воро-
нова, М. Карасьова, П. Пацурківський, Л. Сав-
ченко, Н. Карнарук, Т. Кичилюк, С. Лучков-
ська, Н. Маринів, В. Новиков, Г. Остапович, 
В. Пахомов, С. Вітвіцький, Ю. Хилько, П. Чис-
тяковий, В. Кобринський та ін.

Виклад основного матеріалу. Згідно з 
позицією М. Марченка, принципи права – 
це основні ідеї, вихідні положення, які опи-
сують особливості формування, розвитку 
й функціювання права [1, с. 22]. С. Алексє-
єв стверджує, що принципи права являють 
собою керівні начала (ідеї) права, які в кон-
центрованому вигляді характеризують його 
зміст [2, с. 52]. Натомість А. Колодій ствер-
джує, що принципи права об’єктивно зумов-
лені історичними категоріями, які виплива-
ють із закономірностей суспільного життя 
[3, с. 21]. О. Скакун наголошує, що принципи 
права охоплюють світовий досвід розвитку 
права та цивілізації загалом [4, с. 240].

Ю. Пустовіт диференціює такі ознаки 
принципів права:

1) здатність слугувати основними заса-
дами, провідними ідеями в праві;

2) представлення значущих положень, 
що важливі для втілення в життя суспільства 
та невід’ємні від права;

3) концентрація основних вимог до сис-
теми права;

4) зумовленість правотворчої і право-
реалізаційної діяльності, зокрема подолання 
прогалин у праві під час розв’язання кон-
кретних життєвих проблем;

5) утілення в правопорядку, сприяння 
його підтриманню;

6) здатність містити результати раціо-
нального наукового осмислення закономір-
ностей розвитку права;

7) властивість зумовлювати напрями 
розвитку правової науки;

8) вираженість у формі незаперечних 
вимог до учасників суспільних відносин;

9) охоплення світового досвіду розвитку 
права;

10) функціювання як ідейно-політич-
ної категорії й форми суспільної свідомос-
ті; ідейний, інформаційно-виховний вплив 
загального характеру на суб’єктів правовід-
носин;

11) нормативно-регулятивний харак-
тер принципів, що виявляється в здатності 
принципів регулювати суспільні відносини з 
вищих позицій, ніж правові норми;

12) загальнообов’язковість (принципи, 
зафіксовані в праві, набувають значення 
загальних правил поведінки, яким властивий 
загальнообов’язковий державно-владний 
характер) [5, с. 90].

Згідно з позицією В. Шестака, принци-
пи державного контролю варто трактувати 
з позицій сприйняття контролю як юридич-
ної діяльності. Визнаючи їхню ієрархічність, 
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дослідник зараховує до них принципи юри-
дичного процесу, загальні принципи держав-
ного ладу, принципи процесуальної діяль-
ності, принципи діяльності контрольних 
суб’єктів, принципи конкретної контрольної 
діяльності та загальні принципи контролю 
[6, с. 70].

Д. Лученко, уточнюючи таку класифі-
кацію, пропонує розмежовувати принципи 
контролю за критерієм джерела: на консти-
туційні та закріплені в інших законодавчих 
актах; залежно від галузі поширення їхньої 
дії – на міжгалузеві, галузеві та спеціальні 
(чинні лише для контрольно-процесуаль-
ної діяльності) [7, с. 101–102]. Як зазначає 
І. Орехова, у роботах, присвячених розкрит-
тю окремих видів державного контролю, 
принципи його реалізації зумовлені об’єктом 
державного контролю [8, с. 310].

О. Миколенко описує такі принци-
пи контролю: 1) загальні принципи права;  
2) принципи адміністративного процедур-
ного права (галузеві); 3) принципи, харак-
терні для окремих інститутів чи для окремих 
адміністративних проваджень (спеціальні) 
[9, с. 283–284].

Відповідно до ст. 3 Закону України «Про 
основні засади державного нагляду (конт-
ролю) у сфері господарської діяльності» від 
05.04.2007 № 877-V державний нагляд ґрун-
тований на низці принципів: 

1) пріоритетності безпеки в питаннях 
життя та здоров’я людини, функціювання й 
розвитку суспільства, середовища прожи-
вання та життєдіяльності перед будь-якими 
іншими інтересами й цілями у сфері госпо-
дарської діяльності; 

2) підконтрольності й підзвітності орга-
нові державного нагляду органам державної 
влади; 

3) рівності прав і законних інтересів усіх 
суб’єктів господарювання; 

4) гарантування прав суб’єктові господа-
рювання; 

5) об’єктивності й неупередженості дер-
жавного нагляду; 

6) наявності підстав, регламентова-
них законом, для проведення державного 
нагляду; 

7) відкритості, прозорості, плановості й 
системності державного нагляду; 

8) неприпустимості дублювання повно-
важень органів державного нагляду; 

9) невтручання органу державного нагля-
ду в статутну діяльність суб’єкта господарю-
вання, якщо її провадять у межах закону; 

10) відповідальності органу державно-
го нагляду та його посадових осіб за шкоду, 
завдану суб’єктові господарювання внаслі-
док порушення вимог законодавства; 

11) дотримання умов міжнародних дого-
ворів України; 

12) незалежності органів державного 
нагляду від політичних партій та будь-яких 
інших об’єднань громадян; 

13) наявності одного органу державного 
нагляду в складі центрального органу вико-
навчої влади [10].

О. Андрійко зазначає, що метою контро-
лю є забезпечення чіткої роботи всіх рівнів 
органів виконавчої влади, якісне виконан-
ня прав та обов’язків посадовими особами 
[11, с. 16]. Натомість Ю. Битяк акцентує ува-
гу на універсальності, безсторонності, реаль-
ності [12, с. 241].

В. Гаращук окреслює такі принципи конт-
ролю: законність; коректність; централізм 
або субординація в службових взаєминах; 
планова організація діяльності контрольних 
органів; фахова спеціалізація; професіона-
лізм; зрозумілість; науковість; відповідність 
заходів впливу, що застосовують до поруш-
ників, учиненим правопорушенням; реаль-
ність; об’єктивність; повнота; комплексність; 
суттєвість; корисність; неупередженість; 
доброзичливість (коректність); універсаль-
ність; систематичність; дієвість; оператив-
ність; результативність; гласність; офіцій-
ність; принцип взаємодії спеціалізованих 
контрольних органів між собою та з правоо-
хоронними органами; командний; раціональ-
ного розподілу контрольних повноважень 
між контрольними органами; концентра-
ції; допомоги підконтрольній структурі у 
виправленні помилок (наведення порядку на 
об’єкті); збирання доказів, відповідальності 
контрольного органу перед державою й під-
контрольною структурою за об’єктивність 
контролю; раптовість [13, с. 99-105]. Варто, 
однак, зазначити, що така система принципів 
надто розлога та представляє принипи, що 
частково дублюють один одного.

В. Кобринський виокремлює п’ять склад-
ників системи принципів у сфері національ-
ної безпеки (згідно з класифікацією нале-
жать до галузевих): 

1) загальноправові принципи (верхо-
венство права, неухильне дотримання вимог 
законодавства, підзвітність, відповідальність 
суб’єкта контролю за його ефективність, 
судовий захист прав суб’єктів контролю); 

2) інформаційні (прозорість, відкритість 
інформації про діяльність суб’єктів контро-
лю, відповідальність посадових осіб за сво-
єчасність, повноту й достовірність наданої 
інформації, за належне реагування на звер-
нення громадян, громадських організацій, 
виступи в ЗМІ); 

3) управлінські (взаємодія й відпові-
дальність суб’єктів контролю за реалізацію 
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його завдань, належне ресурсне забезпечен-
ня, чітке розмежування контрольних функ-
цій між суб’єктами контролю); 

4) фінансово-економічні (ефективність 
контролю за використанням ресурсів); 

5) приватні (деполітизація й деідеологі-
зація контролю) [14, с. 9–10].

Наголосимо, що державне управління 
реалізують відповідно до принципів (засад), 
закріплених Конституцією України [15]. 
У сучасній юридичній літературі систему 
принципів державного управління зазвичай 
не описують. Будь-яка діяльність, зокрема 
й управлінська, має певну основу. Консти-
туція України [15] дає змогу зарахувати до 
принципів державного управління: принцип 
відповідальності органів виконавчої влади 
(посадових осіб) за доручену справу перед 
людиною й державою; принцип верховенства 
права; принцип законності; принцип учас-
ті громадян та їхніх об’єднань в управлінні; 
принцип рівноправності громадян в управ-
лінні; принцип гласності. Варто зазначити, 
що державний контроль у галузі цивільної 
авіації побудований на нормах міжнародних 
договорів, законів та підзаконних актів. Ана-
логічно до цього сформована й система прин-
ципів державного контролю. 

На підставі з’ясування специфічних осо-
бливостей провадження авіаційної діяль-
ності за основу класифікації принципів дер-
жавного контролю в галузі цивільної авіації 
обираємо такі чинники: 1) поєднання вимог 
державного контролю та науково-технічного 
прогресу; 2) небезпечний для навколишньо-
го середовища та юридичних, фізичних осіб 
характер діяльності; 3) захист прав інтересів 
суспільства; 4) відповідність міжнародним 
вимогам у галузі авіації.

Принципи державного контролю ста-
новлять певну систему, яка складається із 
взаємопов’язаних принципів. З огляду на 
вітчизняне законодавство, юридичну літера-
туру усі принципи державного контролю в 
галузі авіації можна класифікувати на дві гру-
пи: загальні та спеціальні. До загальних нале-
жать ті принципи, що характерні для держав-
ного контролю не тільки в авіації, а й в інших 
видах діяльності: принципи системності, сис-
тематичності та плановості, дієвості й опера-
тивності, законності, гласності, науковості, 
гарантування рівності прав усіх учасників 
перед законом, адміністративних процедур, 
системності. Серед спеціальних принципів 
виокремлюють ті, що властиві лише авіацій-
ній діяльності: принципи відповідності діяль-
ності суб’єктів авіаційної діяльності вимогам 
і нормам міжнародного законодавства, забез-
печення вимог безпеки авіаційної діяльності, 
підвищеної відповідальності.

Державний контроль у галузі цивільної 
авіації – система певних дій, кожна з яких 
має свою мету. Можна стверджувати, що 
державний контроль  поширюється на пев-
не коло суб’єктів. Аналіз чинного законо-
давства свідчить, що контроль поширюєть-
ся на суб’єктів авіаційної діяльності. Варто 
зазначити, що здійснення контролю зумов-
лює виховання у людей поваги до законів, 
обов’язків його виконання.

Ми підтримуємо думку авторів, які вва-
жають, що без контролю існування держави є 
неможливе. Ще однією визначальною рисою 
державного контролю є нормативне вира-
ження. Як зазначає І. Орєхова, обов’язковим 
є підпорядкування мети нижчого рівня меті 
рівня вищого (так зване «дерево цілей» в 
управлінні). За допомогою контролю, що 
виконує функцію управління, можна досяг-
нути результатів [8, с. 309–315]. До принци-
пів державного контролю в галузі цивільної 
авіації необхідно зарахувати системність і 
плановість.

Державний контроль в авіації проводять 
через певний часовий проміжок, зазвичай це 
відбувається регулярно на підставі розробле-
них і затверджених планів. За результата-
ми державного контролю в галузі цивільної 
авіації вживають певних заходів щодо недо-
пущення правопорушень у майбутньому. 
Фактично державний контроль потрібно 
проводити своєчасно для запобігання новим 
порушенням. На цій підставі до системи ана-
лізованих принципів можна зарахувати діє-
вість та оперативність.

Діяльність органів державної влади, 
посадових осіб статистичні дані регулярно 
висвітлюють у засобах масової інформації. 
Керівники державних органів систематично 
звітують про свою роботу, тому обов’язковим 
принципом у галузі державного контролю є 
гласність.

Одним із пріоритетних є принцип, згід-
но з яким ніхто не може бути примушений 
робити те, що не передбачене законодав-
ством. Держава гарантує не лише належну 
реалізацію прав і свобод людини, що перед-
бачені Конституцією та іншими законами, 
а й неприпустимість втручання в життя та 
діяльність особи, примусового впливу на 
неї, тобто захищає від свавілля, беззаконня, 
самоуправства, зловживання й самовільних 
рішень органів державної влади та місце-
вого самоврядування, їхніх посадових осіб. 
Відповідно до статті 19 Конституції Укра-
їни [15] правовий порядок в Україні ґрун-
тований на засадах, згідно з якими органи 
державної влади та органи місцевого само-
врядування зобов’язані діяти лише в меж-
ах повноважень та в спосіб, що передбачені 
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законодавством. Посадові особи, які пра-
цюють у державних органах, що реалізують 
нагляд в авіації, мають ухвалювати рішення 
відповідно до вимог законодавства. Вод-
ночас суб’єкти авіаційної діяльності також 
зобов’язані не порушувати вимог законо-
давства. Крім того, всі юридичні й фізичні 
особи мають право на захист. Отже, одним 
з основних принципів є принцип законнос-
ті. Поряд із принципом законності важливо 
виокремити принципи гарантування рівно-
сті прав усіх осіб перед законом. Усі учас-
ники правовідносин авіаційної діяльності 
мають рівні права перед законом. 

Аналіз нормативно-правових актів, юри-
дичної літератури спонукає до висновку, 
що в діяльності органів державної влади, 
зокрема й щодо авіації, важливе значення 
має принцип науковості. Будь-яке рішення 
посадових осіб проходить етап попередньої 
підготовки. Діяльність суб’єктів авіаційної 
галузі, органів державної влади у сфері авіа-
ції всебічно аналізують, на підставі цього 
розробляють пропозиції щодо вдоскона-
лення чинного законодавства. Такий підхід 
дає змогу виявити прогалини й недоліки в 
чинному законодавстві, розробити пропози-
ції стосовно їх усунення. Прикладом може 
слугувати виконання польотів безпілотними 
літальними апаратами, що натепер практич-
но не регульоване вимогами законодавства.

Наслідком проведення будь-якого конт-
ролю, зокрема й авіаційного, стають виявле-
ні правопорушення, аналізуючи які, згодом 
розробляють заходи для роботи з правопо-
рушниками авіаційного законодавства, для 
перевірки дотримання вимог чинного зако-
нодавства. Це регламентоване в межах прин-
ципу ефективності.

Авіаційна діяльність має характер, що 
завжди небезпечний для фізичних і юридич-
них осіб. Важливо дотримуватися вимог без-
пеки авіаційної діяльності, саме тому необ-
хідний принцип забезпечення вимог безпеки 
авіаційної діяльності.

Авіаційна діяльність за своєю сутністю є 
специфічною, вона має відповідати устале-
ним правилам і міжнародним вимогам. Вико-
нання польотів на міжнародних повітряних 
лініях відбувається відповідно до свобод 
повітряного простору. У системі принципів 
державного контролю в галузі авіації має 
бути представлений принцип відповіднос-
ті діяльності суб’єктів авіаційної діяльності 
вимогам і нормам міжнародного законо-
давства. Посадові особи органів державної 
влади контролюють діяльність зазначених 
суб’єктів, перевіряють фактичну узгодже-
ність їхньої діяльності з вимогами чинного 
законодавства.

Принцип підвищеної відповідальності 
теж доцільний для забезпечення державно-
го контролю в галузі авіаційної діяльності. 
По-перше, ця діяльність особливо небез-
печна для інших юридичних і фізичних осіб. 
По-друге, сприяє виконанню суб’єктами 
авіаційної діяльності обов’язків, покладених 
на них [16, с. 45]. 

Описані принципи є взаємопов’язаними 
й такими, що доповнюють один одного. 
Застосування зазначених принципів у сукуп-
ності дає змогу забезпечити захист інтересів 
суспільства, не допустити порушень з боку 
посадових осіб державних органів, дотри-
муватися вимог законодавства суб’єктами 
авіаційної діяльності. Саме така модель 
допомагає реалізувати належний державний 
контроль у галузі цивільної авіації. На сис-
темі таких принципів базовані теоретичні 
методи дослідження державного контролю в 
галузі цивільної авіації.

Висновки

На підставі аналізу юридичної літерату-
ри, вітчизняного законодавства розроблено 
та запропоновано систему принципів дер-
жавного контролю в галузі цивільної авіації. 
Усі принципи державного контролю в галузі 
авіації класифіковано на дві групи: загальні 
та спеціальні. До загальних принципів нале-
жать ті, що характерні для державного конт-
ролю не тільки в авіації, але й в інших видах 
діяльності (принцип системності, систе-
матичності й плановості, дієвості та опера-
тивності, законності, гласності, науковості, 
гарантування рівності прав усіх учасників 
перед законом, системності). Серед спеці-
альних принципів виокремлено ті, що влас-
тиві лише провадженню авіаційної діяль-
ності (принципи відповідності діяльності 
суб’єктів авіаційної діяльності вимогам та 
нормам міжнародного законодавства, забез-
печення вимог безпеки авіаційної діяльнос-
ті, підвищеної відповідальності).
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В статье автор осуществляет анализ принципов государственного контроля в области граж-
данской авиации. Проанализировано национальное законодательство. Предложена авторская клас-
сификация принципов для осуществления надлежащего контроля в области гражданской авиации. 
Все принципы государственного контроля в области авиации классифицированы на две группы: 
общие и специальные.

Ключевые слова: государственный контроль, принципы государственного контроля, авиация, граж-
данская авиация.

In the article the author analyzes the principles of state control in the field of civil aviation. The national 
legislation is analyzed. The author’s classification of principles for proper control in the field of civil aviation 
is proposed. All principles of state control in the field of aviation are classified into two groups: general and 
special.

Key words: state control, principles of state control, aviation, civil aviation.


