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Текст лекції
1.

Визначення поняття повітряного транспорту

Діяльність транспорту регулюється Законом України «Про транспорт»,
затверджений 10.10.1994 року №232/94-ВР з доповненнями і змінами. А
також Законом України від 30.06.1993 року «Про дорожній рух», Законом
України від 6.04.2000 року «Про перевезення небезпечних вантажів»,
методичними рекомендаціями до формування собівартості, норм витрат на
транспорті й ін.
Керуючись «золотим правилом тлумачення», проаналізуємо латинську
етимологію цього терміна. «Transportatіo» — це пересування, переселення, а
«trans- porto» має декілька значень: переносити, пересувати, переміщувати;
перекидати; перевозити; переправляти тощо. Ці слова походять від «trans» —
«через –», «пере –» або «наскрізь», «за», «за межами» та «porto» — носити,
переносити; перевозити; увозити, привозити; мати на борту; доставляти або їхати;
передавати; наносити; направляти.
Лінгвістичний спосіб тлумачення терміна «транспортування»
доповнимо логічним аналізом його змісту і зробимо п’ять послідовних кроків
у напрямку визначення цього поняття.
По-перше, природним буде визначити транспортування як перевезення
— переміщення у просторі матеріальних цінностей і людей.
По-друге, таке переміщення не має відбуватися стихійно. Перевезення буде
результативним за умови, що воно відбувається до вказаного місця з передачею
вантажу певній особі.
Визначення транспортування на основі двох виділених ознак спрацьовує в
соціології, певною мірою в економічній науці, однак таке тлумачення не можна
назвати правовим. Проте під таку дефініцію підпадають, наприклад, і побутові
послуги членам родини, які ведуть спільне господарство. При здійсненні таких
перевезень не виникають ані майнові (цивільні), ані управлінські
(адміністративні) правовідносини. Тому для правового визначення перевезення,
надання йому суто юридичного характеру необхідно виділити ще одну ознаку.
По-третє, переміщення цінностей і людей має відбуватися на платній основі.
Ця ознака має цивільно-правовий характер. Вона є визначальною для визнання
юридичного характеру відносин перевезення.
Ці ознаки певний час були достатніми для загального визначення
перевезення як особливого виду економічної діяльності. Із розвитком науки й
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техніки постійно з’являються нові транспортні засоби, які вимагають певного
рівня професійності. Використання того чи іншого транспортного засобу суттєво
впливає на обсяги і швидкість перевезення. Тому постає необхідність виділення
ще однієї ознаки, яка відрізняє транспортування від перевезення.
По-четверте, транспортування — це перевезення з використанням
транспортних засобів і шляхів сполучення.
Перевезення без використання транспортних засобів здебільшого не
вимагають спеціального дозволу, а тому не мають публічно-правового характеру.
По-п’яте, відомо, що транспортні засоби належать до джерел підвищеної
небезпеки (створюють підвищену імовірність заподіяння шкоди оточуючим).
Тому законодавець переважно встановлює порядок державного дозволу на право
займатися діяльністю, пов’язаною з транспортними послугами. Це публічноправова ознака транспортної діяльності.
Таким чином, можливе таке доктринально-правове визначення
транспортування, як переміщення матеріальних цінностей і людей на платній
основі уповноваженими на це перевізниками з використанням транспортних
засобів і шляхів сполучень до певного місця, а при перевезенні вантажу — із
передачею певній особі.
Термін «транспортування» за своїм змістом ширший за термін
«перевезення», який застосовується у складному інституті договірного права й
інституті договорів перевезення цивільного права. Із іншого боку,
«транспортування» вужче за «транспортну діяльність».
Транспортування — це хребет всієї транспортної діяльності. Інші види
діяльності належать до транспортної діяльності тому, що вони безпосередньо
пов’язані саме з транспортуванням.
Транспортна діяльність — це діяльність, яка безпосередньо пов’язана з
транспортуванням (перевезенням і буксируванням вантажів і перевезенням
пасажирів). Як вид господарської діяльності транспортна діяльність – не тільки
надання «послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність», а й
управлінська діяльність, яка «спрямована на надання» таких послуг. Тобто з
юридичної точки зору транспортна діяльність має комплексний
приватноправовий і публічно-правовий характер.

2.

Особливості повітряної транспортної продукції.

Продукція транспорту має особливості, порівняно з продукцією інших
галузей національної економіки.
1.
Транспорт не створює нової продукції, а тільки завершує процес
виробництва інших галузей у сферу обігу. Тому жодне виробництво не може
вважатися закінченим без транспорту.
2.
Продукцію транспорту не можна заготовити про запас, вона не має
напівфабрикатів (тоді, як будь-яку іншу продукцію матеріального виробництва
можна виробити і скласти в запас). Тому при прогнозуванні зростання попиту на
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транспортну продукцію потрібно створювати резерви потужностей.
3.
Виробничий процес транспорту відбувається поза межами території
транспортного підприємства. Із цим пов’язані специфічні адміністративноекономічні відносини між господарями транспортних засобів і найманими
працівниками.
4.
Виробничий процес різних транспортних підприємств може, а іноді
й повинен відбуватися на одній території (морський і річкові порти, аеродроми,
вокзали, пересадочні пункти). Це додає роботи з узгодження розкладів.
5.
Транспортний процес відбувається під впливом умов експлуатації,
що безперервно змінюються. Тому кожен транспортний засіб обладнується
додатковими пристроями, які дозволяють робітникам і пасажирам
пристосовуватися до змін умов експлуатації.

3.

Основні продуктивні показники повітряного транспорту.

До основних видів транспортної діяльності необхідно віднести:
1. Транспортування
—
основний
системоутворюючий
вид
транспортної діяльності, загальні основи якого визначені вище. Конкретний
зміст деяких видів транспортування розглядається в окремій частині
лекційного курсу.
2. Управлінську діяльність в галузі транспорту, яка має різні правові
виміри:
2.1 Державне управління Єдиною транспортною системою, яке у свою
чергу поділяється на:
2.1.1 Здійснення транспортної політики — діяльність із управління єдиним
транспортним комплексом, окремими підгалузями транспорту і транспортними
підприємствами органів державної влади та місцевого самоврядування, які
наділені господарською компетенцією. Особливість такої діяльності в тому, що
за змістом вона полягає в розробці, прийнятті та реалізації довгострокових
програм і планів розвитку транспортної галузі. Ця управлінська діяльність має
переважно конституційно-правовий вимір.
2.1.2 Оперативне державне управління Єдиною транспортною системою,
зміст якого складають реалізація державного управління на середньому
(обласному) та низовому (районному, міському тощо) рівнях. Така діяльність
регулюється адміністративним правом і господарським законодавством.
2.2. Оперативне господарське управління має два виміри:
2.2.1 Внутрішнє господарське управління як вид внутрішньо-господарської
діяльності складається з відносин «між структурними підрозділами суб’єкта
господарювання та відносин суб’єкта господарювання з його структурними
підрозділами». До цього виду діяльності також належать планування і
розрахунок перевезень. Такий вид управління регулюється нормами
господарського права.
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Управління у процесі праці, насамперед між органом управління та
персоналом (екіпажем) транспортного засобу. Такі відносини перебувають
переважно у сфері регулювання адміністративного і трудового права.
Посередницьку діяльність низки підприємств та установ (із фрахтування
транспортних засобів, транспортної експедиції, лоцманської проводки тощо).
2.2.2
Режимоутворюючу діяльність на транспорті, яка здійснюється за
наступними напрямками:
–
Митне оформлення та контроль вантажних і багажних
перевезень.
–
Дотримання податкового режиму перевезень.
–
Страхування транспортних ризиків.
–
Забезпечення правопорядку на транспорті.
Характерна особливість транспорту, що відрізняє його від виробництва, це
виконання робіт чи надання послуг, що мають нематеріальний характер. Ця
економічна особливість знаходить відображення у фінансовій звітності
транспортного підприємства, зокрема в бухгалтерському балансі. Так наприклад,
якщо підприємство транспорту не займається жодним іншим видом діяльності,
то відсутня інформація за статями: незавершене виробництво і готова продукція.
Як правило, підприємства транспорту мають достатню матеріальну базу, тобто
питома вага першого розділу активу має суттєву вагу у валюті балансу.
Робота транспортного підприємства відображається у статистичному звіті 2
ТР, у якому наводяться данні про обсяги перевезень, кількість транспортних
засобів, час роботи, витрати палива й інша важлива інформація про підприємство.
На сучасному етапі велике значення належить автомобільному транспорту.
Автомобільний транспорт найбільш маневрений порівняно з іншими видами
транспорту.
Згідно з Законом України «Про транспорт» до складу автомобільного
транспорту входять підприємства автомобільного транспорту, що
здійснюють перевезення пасажирів і вантажів, авторемонтні й шиноремонтні,
транспортно- експедиційні підприємства, а також автовокзали й автостанції.
Економіка транспортного підприємства подібна до інших галузей із одного
боку, але з другого, – має низку суттєвих відмінностей, розглянутих вище.
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Рис. 1.1 – Повітряна діяльність та її складники

