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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Початок третього тисячоліття ознаменувався розвит"

ком перспективної і високотехнологічної галузі авіаційних
перевезень, яка стала однією з найбільш фундаментальних
у глобальній економіці. Для прискорення її розвитку зби"
раються та акумулюються зусилля значної кількості сучас"
них підприємств, використовуються передові ноу"хау. Дос"
лідження ведуть найкращі сучасні інститути та наукові цен"
три, що займаються розробками лабораторії. Авіаційні ви"
робничі кластери швидко розвиваються [11, с. 717].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питанням розвитку і функціонування авіаційної сфери

присвячено багато наукових праць, в яких висвітлюються
та аналізуються різноманітні аспекти державного регулю"
вання авіаційних перевезень як України, так і США. Вітчиз"
няні вчені Загорулько В. [2], Кононова Л. [4], Максютенко
І. [7], Омельченко С. [8], Переверзева С. [9], Петровська Н.
[10], Ященко Л. [14] у своїх працях розкривають конкретні
питання, заглиблюючись у нюанси розвитку авіації. Ними
окреслюється підвищення ефективності роботи авіації, оц"
інюється система державного управління в авіаційній галузі,
механізми комерційної роботи авіакомпаній.

Ю.Кулаєв опублікував монографію в 2004 р. [6], в якій
розглянув найширше коло питань, в тому числі стосовно
розвитку цивільної авіації як всього світу, так і України.
Також він виклав деякі методичні питання стосовно еконо"
мічного розвитку авіакомпаній та аеропортів. Розглянуті
ним і економічні аспекти авіації загального призначення в
різноманітних сферах суспільства і економіки.

Стеченко Д. зазначає, що зараз актуальні "зусилля для
пожвавлення господарського життя з метою забезпечення
стабілізації економіки та економічного розвитку". Автор
додає, що, орієнтуючись на цей результат, можна викорис"
товувати певні засоби і механізми, інструменти, які вико"
ристовуються в державному регулюванні сучасного етапу
розвитку економіки [12].

МЕТА І ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета дослідження, викладеного в статті, полягає в тому,

щоб дослідити досвід державної підтримку авіаційних пе"
ревезень та особливості розвитку державного управління
авіаційною галуззю в США.

Тому основними завданнями дослідження статті стали:
— аналіз державного регулювання і форми підтримки

авіаційних перевезень;
— визначення основних шляхів співробітництво між

країнами
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Європейського Співтовариства, США та України в га"
лузі цивільної авіації.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
Державне регулювання є цілісною системою заходів і

способів стимулювання, використовуючи які, держава бере
участь в ринкових процесах крізь призму організаційно"еко"
номічних механізмів. Ці заходи формуються на правах суб"
'єкта ринкових відносин. Їх мета та покликання — забезпе"
чення стабільного зростання виробничих потужностей.

Різні країни мають різні форми підтримки авіаційних
перевезень. Участь держав у цих процесах різна. В будь"яко"
му разі держава грає важливу, деколи ключову роль у сис"
темі "стабілізаторів" й "компенсаторів" наявних ризиків в
процесі формування та розвитку нового авіаційного транс"
порту [3].

Кожна держава бере участь у сприйнятті ризиків на
різних етапах робіт науково"дослідного і дослідно"конст"
рукторського характеру. Держава торкається розробок
промислових критичних технологій, новітніх матеріалів,
вливає та контролює вихід нового продукту на ринок. Та"
кож держава бере участь у найвагоміших проектах, які фор"
мують умови із залучення великих обсягів приватного кап"
італу в такі проекти.

В усьому світі система державної підтримки розробки,
виробництва, процесу експлуатації та збереження
внутрішніх і зовнішніх ринків авіаційного транспорту є ба"
зовим елементом, що забезпечує ефективність авіаційної
діяльності. Сюди ж можна віднести відновлення парку по"
вітряних суден та стимулювання цих процесів, а також фор"
мування нових поколінь авіаційного транспорту, розробку
та впровадження новітніх технологій у практику.

США притаманна модель окремої авіаційної влади FAA
(Federal Aviation Administration of the United States), тобто
Федеральної Авіаційної Адміністрації США.

Американська модель державної авіаційної влади має
свої особливості. Дане відомство підпорядковується струк"
турі Міністерства транспорту, але формально. В усіх питан"
нях регулювання авіаційної діяльності вона має статус най"
вищого ступеня в складній ієрархії виконавчої влади в США.
Всі функції, права і обов'язки надаються їй безпосередньо
вищим законодавчим органом держави. Керівник FAA при"
значається лише Президентом країни та затверджується
Конгресом США. Таким чином, FAA виконує лише ті вимо"
ги транспортного Міністерства, які стосуються усіх видів
транспорту в державних, а не регіональних масштабах.

У США питання регуляції діяльності цивільної авіації
вирішуються самостійними департаментами або міністер"
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ствами [1]. Вони, в свою чергу, є виконавчою владою, підпо"
рядковуючись безпосередньо президенту.

Державний департамент зовнішньої політики повітря"
них перевезень розробляє зовнішню політику та особливості
вирішення питань цивільної авіації. Також він визначає пол"
ітику в International Civil Aviation Organization (ІКАО),
підписуючи і ратифікуючи погодження повітряних переве"
зень, двосторонні договори і домовленості стосовно серти"
фікації перевезень і повітряних можливостей.

Департамент торгівлі підтримує розвиток торгівлі, по"
в'язаної з цивільною авіацією, видаючи ліцензії, без яких
стає неможливим будь"який експорт.

Департамент транспорту керує процесом двосторонніх
угод стосовно повітряних перевезень, займаючись управлі"
нською і координаційною діяльністю з питань закупівлі ус"
таткування FAA. Йому підпорядковуються держана авіац"
ійна система влади США — власне, FAA, тобто Федеральна
Авіаційна Адміністрація. На неї безпосередньо покладені
функції керування повітряним рухом, управління та конт"
ролю за виконанням вимог безпеки авіації. Крім того, FAA
має право на офіційні дії щодо сертифікації і видачі серти"
фікатів аеропортам, експлуатантам та іншим особам, як
фізичним, так і юридичним, якщо їх діяльність пов'язана з
цивільною авіацією. Також адміністрація займається реє"
страцією повітряних апаратів, видачею посвідчень авіацій"
ному персоналу і технічному складу.

Федеральна авіаційна адміністрація є в структурі
Міністерства транспорту формально. Її керівництво призна"
чається Президентом і затверджується Конгресом США.
Вона вважається верхньою ланкою в ієрархії американсь"
кої виконавчої влади. Всі функції, права і обов'язки надані
їй вищим законодавчим органом держави [16]. Таким чи"
ном, FAA виконує вимоги Міністерства транспорту, які за"
гальні для будь"яких видів транспорту по всій державі. Пи"
тання про розподіл функцій у сфері авіаційного регулюван"
ня наразі не виникало. В них немає спільних функцій, і не
може бути в цілому.

Діяльність FAA фінансується за рахунок власного
річного бюджету, який складає біля 10 млрд доларів. Цей
бюджет також включає і державну програму розвитку аві"
аційної діяльності. Державний бюджет країни дає свої ре"
сурси в бюджет FAA. Таким чином, необхідність і мож"
ливість вирішення необхідної суми з державного бюджету
FAA щорічно підтверджується в Конгресі. В кінці кожного
року публікується звіт про виконання фінансового плану і
програм розвитку разом з програмою розвитку авіаційної
діяльності і контролю в сфері цивільної авіації наступного
року.

 При цьому в основі виділеної суми лежить детальний
та розгорнутий звіт, підкріплений програмою розвитку всієї
структури, хоча не він є головною причиною надання коштів.
Лише реальні показники росту господарської діяльності
галузі є належною підставою для зростання фінансування.

В основі оцінювання лежать показники наповнення дер"
жавного бюджету за рахунок авіаційних зборів від вартості
квитків, перевезення вантажів у тоннах і кілометрах, вар"
тості галона авіаційного палива, розмірів зборів за зліт"по"
садку в аеропорту і так далі.

Директор FAA, аналізуючи суму, яка поступає в бюд"
жет держави, може направити клопотання в Конгрес про
дозвіл на фінансування визначених ним програм розвитку і
забезпечення своєї діяльності в наступному році. Без ре"
тельного аналізу та оформлення прогресивної програми це
неможливо.

Будь"який конгресмен має право виказати незадоволен"
ня стосовно діяльності FAA, якщо зазначена сума буде мен"
шою за минулорічну суму. Юридично це незадоволення
матиме не лише статут висловлення. Законодавчо конгрес"
мен може вимагати аналізу причин, добиваючись відповід"
них висновків.

У самій основі системи регулювання авіаційної діяль"
ності в США лежать наступні принципи:

— вищий орган держави забезпечує захист як своїх
прав, так і прав підлеглих;

— в рішеннях питань управління авіації має незалежні
повноваження;

— відповідальність є лише перед вищим органом влади;
— фінансова і функціональна діяльність є прозорою і

відкритою;
— планування відбувається на основі аналізу і прогнозів;
— авіаційне управління публічно звітується перед плат"

никами податків;

— нагорода відбувається залежно від кінцевих резуль"
татів діяльності.

FAA очолює голова, в якого є чотири помічника і один
заступник. Помічник з питань керування аеропортами керує
відділом планування і програм діяльності аеропортів, а та"
кож відділом маркетингу. Також він займається питаннями
безпечної аеропортової діяльності і стандартів.

Помічник з безпеки польотів очолює два основні відділи,
які аналізують безпеку польотів та контролюють її. По"
мічник з авіаційної безпеки очолює чотири відділи:

— відділ авіаційної безпеки;
— оперативний відділ;
— відділ планування операцій з авіаційної безпеки;
— відділ програм забезпечення безпеки.
Останній відділ крім безпеки, займається основними

проблемами менеджменту.
Помічник з питань зовнішніх зв'язків у своєму підпо"

рядкуванні має наступні відділи:
— відділ політики і планів;
— відділ з питань навколишнього середовища;
— відділ міжнародної авіації;
— відділ з питань польотів в Європу, Африку та на Се"

редній Схід.
Безпосередньо голові підпорядковуються загальний

юридичний відділ, та відділ з юридичних питань виробницт"
ва, а також відділ зв'язків з громадськістю.

На наступному вертикальному рівні керівник має у влас"
ному підпорядкуванні п'ять виконавчих директорів. Вико"
навча дирекція з питань закупівель містить управління пол"
ітики закупівель.

Виконавчий директор з адміністративної роботи і за"
собів менеджменту керує двома управліннями:

— адміністративне управління, що має чотири відділи.
Воно займається фінансово"економічними питаннями, в
тому числі прогнозуванням і створенням системи менедж"
менту;

— управління менеджменту і ресурсів, яке містить чо"
тири функціональні відділи, що займаються підбором пер"
соналу, розвитком кадрової політики, підготовкою, підви"
щенням кваліфікації персоналу в цивільній авіації.

Виконавчий директор з питань стандартів і сертифікації
керує двома управліннями і двома підрозділами, куди вхо"
дить відділ програм і менеджменту і відділ розслідування.
Управління авіаційних стандартів складається з трьох
відділів:

— відділ інвестицій;
— відділ авіаційної медицини;
— відділ авіаційних стандартів.
Управління по регулюванню і сертифікації містить сер"

тифікаційний відділ, а також відділ правил та відділ стан"
дартних послуг авіаперевезень.

Виконавчий директор з питань системи розвитку керує
трьома управліннями:

— управління розвитку комунікаційних електронно"
облікових систем та програм їх розвитку (яке містить, в свою
чергу, шість структурних підрозділів);

— управління системи розвитку інжинірингу (містить
п'ять підрозділів, які відповідають за створення програм
інжинірингу, дослідження їх та підтримку);

— технічний центр FAA.
Виконавчий директор з питань оперативних дій керує

трьома основними управліннями, кожне з яких, в свою чер"
гу, має свої підрозділи:

1) управління по використанню повітряного простору:
— відділ транзиту та послуг транзиту;
— відділ підтримки сервісних послуг;
2) управління по керуванню повітряним рухом:
— відділ регулювання і планування повітряного руху;
— відділ програм менеджменту стосовно питань по"

вітряного руху;
— відділ процедур обслуговування повітряного руху;
— відділ ефективного використання повітряного про"

стору;
— відділ менеджменту.
3) управління по технічному контролю систем обслуго"

вування повітряного простору.
 У 1992 році між країнами Європейського Економічно"

го Співтовариства та США була підписана угода з питання
надання державної підтримки в створенні цивільних
літаків, місткість яких перевищує 100 місць. В угоді сказа"
но, що урядова підтримка здійснюється в розмірі 33 % від
всіх витрат, включаючи розробку, сертифікацію і первин"
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не обслуговування нового повітряного судна. Для цього
надаються кредити, строк повернення яких — до 17 років
у вигляді виплати за надані літаки. До того, як була підпи"
сана така угода, уряди країн Європи надавали серйозну
підтримку авіаційним підприємствам. Так, під час створен"
ня літаків консорціуму "Airbus" кількість урядової підтрим"
ки складала:

— по А"300 — 100%;
— по А"310 — 90%;
— по А"320 — 75%;
— по А"330/А"340 — 60% [5].
До сьогодні фінансування НДР (науково"дослідних

робіт) здійснюють на безповоротних засадах.
Після 11.09.2001 року урядові структури США та Конг"

рес прийняли Закон про безпеку повітряних перевезень.
Мова йшла про стабілізацію формату "Air Transportation
Safety and System Stabilization Act" (Public Law 107"42"Sept.
22, 2001). У цьому законі були впроваджені базові принци"
пи та регулювання процесів авіаперевезень [13, с. 205—206].
Далі приведемо перелік питань, які розкривались в законі.

1. Стабілізація авіакомпаній. Була створена структура,
яка сплатила біля 5 млн доларів США більше ніж 420 авіа"
компаніям країни за перерву у діяльності через події 11 ве"
ресня.

2. Авіаційне страхування. Уряд надав страхування в
розмірі 100 млн доларів США у формі премій.

Крім того, у грудні 2002 року створили спеціальну про"
граму Федеральної Авіаційної Установи (ФАУ), яка була
відповідальна перед третіми особами, займалась страху"
ванням літаків, пасажирів та членів екіпажів, пов'язаним
із воєнними ризиками. Всі авіаперевізники могли придба"
ти страхове покриття через ФАУ, захистивши себе від воє"
нних ризиків в найповнішому обсязі. Премія при цьому
складала біля 20 центів з пасажира, а це менше, ніж спла"
чує комерційний ринок. Програма ФАУ успішно діяла до
2010 року;

3. Оподаткування. Авіакомпанії могли поступово спла"
чувати відповідні податки до моменту визначення розміру
збитків, понесених ними через ті чи інші непередбачувані
ситуації.

4. Виплати компенсацій жертвам. Фонд виплати компен"
сацій жертвам події 11 вересня був створений 09 вересня
наступного року. Він називався September 11th Victim
Compensation Fund of 2001.

Біля 7 400 осіб, потерпілих того дня, подали позови до
Фонду 2001. Біля 2 960 позовів за неправомірну смерть, біля
4 430 позовів — за тілесні ушкодження. Із них біля 5 560
осіб отримали відшкодування, розміри якого коливались від
мінімальної суми в 500 доларів США до максимальної суми
8 597 732 доларів США. Разом 5 560 потерпілим сплатили
більше ніж 7 млрд доларів США. Біля сотні позовів подали
до Федерального суду США Південного Округу Нью"Йор"
ка. Суддя Алвін Хеллерстейн (Alvin K. Hellerstein) розгля"
нув ці позови та призначив медіатора для упрощення про"
цедури врегулювання нанесеної шкоди. Врегулювали 92 по"
зови. Три позови не були врегульовані, тому що позивачі
вимагали розкрити засекречені документи.

5. Створення безпеки повітряного транспортування.
Конгресом була підтримана пропозиція Президента, у якій
пропонувалось витратити 3 мільярди доларів США на роз"
виток заходів безпеки авіакомпаній для того, щоб віднови"
ти суспільну довіру до сучасної галузі авіації [15].

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК У ДАНОМУ НАПРЯМКУ

Таким чином, можна виділити базові принципи розвит"
ку і покращення наявної системи державного регулювання
авіаційної галузі для забезпечення послідовного вдоскона"
лення сфери авіаційних перевезень.

1. Групування і зведення функціональних одиниць ме"
ханізму в одну цілісну державну структуру, поєднання усіх
функціональних вертикалей в авіаційних структурах Украї"
ни є напрямами вдосконалення системи підконтрольної ек"
сплуатації повітряних суден.

2. Підвищення ролі активних складових за допомогою
корпоратизації інвестиційного капіталу як приватної, так і
державної складових, державне гарантування приватних
інвестицій є способом покращення механізмів стимуляції
розвитку авіації.

3. Використання корпоративних принципів експлуатації
однієї авіалінії кількома авіакомпаніями, що організується
за допомогою відповідного метода, а також зростання чар"

терних рейсів інших перевізників по визначених маршрутах
є методом покращення та вдосконалення консервативної
моделі призначеного перевізника. Також можливо встано"
вити принцип вільного ціноутворення стосовно квитків на
такі рейси.

Також важливим є питання розвитку механізму держав"
ного ліцензування авіаційної діяльності: ліквідація прин"
ципів контролю потенціальних можливостей виконання
видів ліцензійної діяльності; використання комерційних
принципів закупівлі ліцензії, вартість якої суттєво зросте.
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