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АНОТАЦІЯ 

 

Клепікова О.В. Теоретичні проблеми правової організації транспортної 

системи України. - Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право.  

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і 

науки України. - Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Міністерства освіти і науки України. Київ, 2019. 

Дисертація є самостійною завершеною науковою працею, присвяченою 

дослідженню правових відносин, що виникають у зв’язку із становленням та 

розвитком транспортної системи України. У ній проаналізовано етапи 

становлення транспортної системи в Україні та визначено кваліфікуючі ознаки, 

відповідно до яких відбувається її функціонування. Предметна ознака дозволила 

визначити галузеву роль транспортної системи в економіці та її функціональне 

спрямування, поєднане із здійсненням транспортної діяльності. Суб’єктна ознака 

дозволила визначити категорії суб’єктів, завдяки яким забезпечується 

функціонування транспортної системи, а також характер взаємодії між ними. 

Відповідно до правової ознаки транспортна система розглядається як об’єкт 

правового регулювання. 

З позицій науки господарського права запропоновано поняття транспортної 

системи та обґрунтовується твердження, що вона є галузевою господарською 

системою, для якої характерною є соціально-економічна та організаційно-

технологічна господарська єдність, пов’язані із розподілом функціональної 

спрямованості учасників господарських відносин щодо організації та здійснення 

різних видів транспортної діяльності. В дисертації наголошується на тому, шо 

транспортна система України має організаційну структуру, яка визначається 

відповідно до принципа галузевої інституційності, оскільки передбачає водночас 

виокремлення і консолідацію внутрігалузевих систем (підсистем, підгалузей). 

Загальна галузева мета транспортної системи забезпечує її організаційно-
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структурну єдність як господарського утворення.  

В дисертації доведено, що транспортна система України не є суб’єктом 

права, її галузеве функціонування забезпечують суб’єкти організаційно-

господарських повноважень і суб’єкти транспортної діяльності. Керівна галузева 

роль в організації транспортної системи, відведена центру транспортної системи, 

який є господарським органом, очолює транспортну систему та реалізує 

відповідні організаційно-господарські повноваження. Суб’єктами транспортної 

діяльності є суб’єкти господарювання, які відповідно до законодавства у межах 

галузевої господарської компетенції забезпечують здійснення транспортної 

діяльності та використання транспортної інфраструктури, утворюючи 

організаційно-господарську єдність із центром системи. Відповідно до наведеного 

пропонується окремо визначати суб’єктів транспортної інфраструктури 

(операторів транспортної інфраструктури).  

Предметом окремої уваги у дисертації стали внутрісистемні господарські 

зв’язки, що виникають як результат функціонування та розвитку транспортної 

системи. Визначаються правові форми забезпечення організаційно-управлінських 

та предметно-функціональних господарських зв’язків у транспортній системі 

України. Наголошується на тому, що галузевий характер таких зв’язків забезпечує 

транспортна діяльність. Визначення правової природи транспортної діяльності, як 

виду господарської діяльності, здійснено шляхом розмежування загальних 

(родових) та спеціальних (галузевих) ознак. Наголошується на тому, що 

транспортна система матеріалізує певні види господарської діяльності шляхом їх 

відносного відособлення на галузевому рівні. Це дає підстави визначити правову 

природу транспортної діяльності як окремого виду господарської діяльності.  

Запропоновано визначати системні види транспортної діяльності. Систематизація 

зумовлює теоретичне виокремлення різних видів транспортної діяльності, 

узагальнення її ознак і дає змогу об’єднувати види транспортної діяльності у 

спільні категорії. Доведено тезу про те, що здійснення транспортної діяльності, як 

власне і функціонування транспортної системи в цілому, завжди пов’язане із 

використанням транспортної інфраструктури. У зв’язку з цим визначається 
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окремий вид інфраструктурного внутрісистемного господарського зв’язку у 

транспортній системі, стверджується, що інфраструктурна складова є 

спеціальною ознакою сучасної транспортної системи, а питання правової 

регламентації порядку використання транспортної інфраструктури, відповідно до 

вимог ЄС, мають отримати закріплення у спеціальних нормативних актах, що 

регулюють господарські відносини на різних видах транспорту. В дисертації 

зроблений висновок про становлення в Україні інституту інфраструктурного 

права, його роль та місце у системі транспортного права. 

В дисертації наголошується, що взаємодія суб’єктів, формування 

господарських зв’язків між ними та подальший розвиток транспортної системи 

можливий завдяки закріпленню у законодавстві основних галузевих принципів, 

відповідно до яких забезпечуватимуться: розподіл компетенції з управління 

транспортною інфраструктурою і використання транспортної інфраструктури; 

функціональна самостійність управління транспортною інфраструктурою по 

відношенню до використання транспортної інфраструктури та здійснення 

транспортної діяльності; доступ до транспортної інфраструктури суб’єктів 

господарювання незалежно від форми власності та організаційно-правової форми. 

Державне регулювання відносин з організації транспортної системи 

пропонується визначати як здійснення державою правових та організаційно-

управлінських заходів, спрямованих на організацію транспортної системи 

відповідно до особливостей її функціонування та галузевої інституційності. 

Визначено три рівні державного регулювання: загальнодержавний, галузевий і 

спеціальний галузевий. Обґрунтовано положення про розмежування галузевого і 

спеціального галузевого державного регулювання. З’ясовано, що організаційно-

господарські галузеві повноваження можуть мати характер загальногалузевих або 

спеціально-галузевих повноважень. Наголошується на тому, що спеціальне 

галузеве державне регулювання здійснюється органами державної влади, 

наділеними спеціальною галузевою компетенцією. Повноваження цих органів 

спрямовані на реалізацію заходів державного регулювання на окремому виді 

транспорту, адресуються підсистемам (підгалузям) транспортної системи. 
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Дисертанткою запропонований поділ спеціально-галузевих організаційно-

господарських повноважень на галузево-регулюючі, галузево-дозвільні, галузево-

контрольні повноваження, а також галузеві повноваження з управління безпекою.  

Ураховуючи особливості транспортної системи, запропоновано поділ 

засобів державного регулювання на загальносистемні і спеціальні (інституційні). 

Засобами державного регулювання визначено дозвільні транспортні процедури, 

які можуть мати характер прямих або похідних. Окрему увагу приділено 

сертифікаційним транспортним процедурам, запропоновано поділ таких процедур 

на об’єктні та суб’єктні. 

 Спеціальним засобом державного регулювання визначено транспортну 

безпеку, її характеризують ознаки: галузевий характер, нормативність, 

інституційність та системність заходів.  Відповідно до наведеного, зроблений 

висновок про загальне та спеціальне визначення транспортної безпеки як правової 

категорії у нормативних актах транспортного законодавства, а також визначені 

два рівні заходів транспортної безпеки – загальногалузевий і підгалузевий. 

Окремо наголошується про становлення інституту транспортного права - права 

транспортної безпеки. 

Поняття правової організації транспортної системи визначене в дисертації 

шляхом об’єднання ознак, за змістом яких така організація: характеризується 

галузевим рівнем структури; визначається з огляду на галузеву мету 

функціонування; консолідує внутрісистемні господарські зв’язки між суб’єктами, 

які забезпечують її функціонування; пов’язана з утворенням та керівною роллю 

центру; є об’єктом правового регулювання.  

Наголошується, що функціонування транспортної системи забезпечується 

за допомогою системи відповідних нормативно-правових актів, що у сукупності 

становлять транспортне законодавство. Визначені категорії загальнотеоретичних 

(універсальних), предметних і спеціальних ознак транспортного законодавства, 

структурні особливості вертикальної й горизонтальної систем транспортного 

законодавства. Горизонтальна система транспортного законодавства визначається 

в дисертації з огляду на результат системоутворення, відповідно до якої баланс 
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норм залежить від того, чи стосуються нормативно-правові акти загальних питань 

функціонування транспортної системи, чи спрямовані на регулювання окремих 

видів транспортної діяльності. Дисертанткою визначається загальне та спеціальне 

транспортне законодавство. Загальне транспортне законодавство становлять 

інститути загальносистемного транспортного законодавства, регуляторного 

транспортного законодавства, інфраструктурне транспортне законодавство, 

законодавство про транспортну безпеку. Спеціальне транспортне законодавство 

становить законодавство про перевезення, транспортне обслуговування, 

використання транспортних засобів, а також предметне транспортне 

законодавство, що регулює інші види транспортної діяльності. 

В дисертації застосовується прийом номінації системи транспортного 

законодавства задля визначення спеціальної ознаки, пов’язаної з укрупненням 

системи транспортного законодавства за рахунок його підсистем, обґрунтовано 

положення про недоцільність прийняття Транспортного кодексу України та 

необхідність кодифікації законодавства, що регулює підгалузі транспортної 

системи. 

Аргументовано положення про зв’язок між категоріями «транспортна 

система», «транспортна діяльність» і «транспортна інфраструктура», наведено 

підстави для їх розмежування та зроблено висновок про доцільність визначення у 

транспортному законодавстві як окремих правових категорій. 

В дисертації окрему увагу приділено предмету та методам транспортного 

права. З позицій науки господарського права транспортне право визначається як  

сукупність правових норм, що регулюють господарські відносини, які виникають 

у зв’язку із системоутворюючим об’єднанням видів транспортної діяльності, 

державним регулюванням відповідно до структурно-галузевих особливостей 

транспортної системи і характеру внутрісистемних господарських зв’язків, які 

виникають між її суб’єктами, а також у зв’язку із динамікою розвитку 

транспортної системи та її інтеграцією до систем вищого рівня. Доведено, що 

транспортне право має власну систему (інститути, субінститути) і водночас є 

складовою іншої, більш ступеневої системи – системи господарського права. Для 
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забезпечення диференціації транспортних правовідносин та визначення їх 

правової природи в дисертації застосовується науковий підхід – галузевий 

правовий об’єктивізм. Він дає підстави детермінувати транспортні 

правовідносини, послуговуючись загальнотеоретичним підходом, відмежовуючи 

їх від інших правовідносин за галузевою ознакою, зумовлює визначення 

транспортних правовідносин з огляду на внутрішню та зовнішню абстракції.  

Результати дисертаційного дослідження становлять науково-теоретичний та 

практичний інтерес і можуть бути використані в науково-дослідній сфері, у 

правотворчій та правозастосовній діяльності, а також в освітньому процесі.  

Сформульовані за наслідками наукового дослідження положення наукової 

новизни та всі результати роботи отримані на підставі особистого вивчення та 

аналізу спеціальної літератури, нормативно-правових актів, судової практики, 

інших матеріалів практики. 

  Ключові слова: транспортна система, транспортне право, 

інфраструктурне транспортне право, право транспортної безпеки, транспортне 

законодавство, транспортні правовідносини, транспортна діяльність, суб’єкти 

транспортної діяльності, засоби державного регулювання транспортної 

діяльності, галузева господарська система, господарське право, господарська 

діяльність, державне регулювання господарської діяльності. 
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SUMMARY 

 

O.V. Klepikova. Theoretical problems of legal organization of the transport 

system in Ukraine. - Qualification scientific paper as manuscript. 

Thesis for the academic degree of Doctor of Law in 12.00.04 – economic law; 

economic procedural law. Taras Shevchenko Kyiv National University of the Ministry 

of Education and Science of Ukraine. - Taras Shevchenko Kyiv National University of 

the Ministry of Education and Science of Ukraine. Kyiv, 2019. 

The thesis is an independent, completed scientific paper dedicated to the study of 

legal relationships that arise in connection with the formation and development of the 

transport system in Ukraine. It analyzes the stages of formation of the transport system 

in Ukraine and identifies the qualification features according to which it operates. The 

objective feature allowed identifying the sectoral role of the transport system in the 

economy and its functional direction associated with the implementation of transport 

activities. The subjective feature allowed identifying the categories of entities that 

provide the operation of the transport system and the nature of interaction between 

them. According to the legal feature, the transport system is considered an object of 

legal regulation. 

In terms of economic law, the concept of the transport system has been proposed; 

a position that it is a sectoral economic system characterized by socio-economic, 

organizational and technological unity associated with the distribution of the functional 

orientation of the participants of commercial relationships in the organization and 

implementation of different types of transport activities has been substantiated. The 

thesis emphasizes that the transport system of Ukraine has an organizational structure 

determined in accordance with the principle of sectoral institutionality, as it provides for 

the separation and consolidation of intrasectoral systems (subsystems, subsectors). The 

overall sectoral purpose of the transport system ensures its organizational and structural 

unity as an economic entity.  

The thesis proves that the transport system in Ukraine is not a subject of law; its 

sectoral operation is provided by organizational and economic entities and subjects of 
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transport activity. The leading sectoral role in the organization of the transport system is 

assigned to the transport system center, which is a economic body managing the 

transport system and discharging the relevant organizational and economic powers. The 

subjects of transport activity are business entities, which, in accordance with the laws 

within the sectoral economic competence, ensure the implementation of transport 

activities and use of transport infrastructure, forming organizational and economic unity 

with the system center. Therefore, it is proposed to identify the subjects of transport 

infrastructure (transport infrastructure operators) separately.  

Particular focus in the thesis is on intrasystem economic connections resulting 

from the operation and development of the transport system. The legal forms of 

providing the organizational, management, substantive and functional economic 

relationships in the transport system of Ukraine are identified. It is emphasized that the 

sectoral nature of such connections is provided by transport activities. The legal nature 

of transport activity as a type of economic activity is identified by delimitation of 

general (generic) and special (sectoral) features. It is highlighted that the transport 

system materializes certain types of economic activity through their relative segregation 

at the sectoral level. This allows defining the legal nature of transport activity as a 

separate type of economic activity. It is proposed to identify the system types of 

transport activity. Systematization provides for theoretical separation of various types of 

transport activity, generalization of its features and allows grouping types of transport 

activity into common categories. It is proved that the implementation of transport 

activities, just as the operation of the transport system in general, is always connected 

with the use of transport infrastructure. In this regard, a separate type of infrastructural 

intrasystem economic connection in the transport system is identified; it is argued that 

the infrastructure component is a special feature of the modern transport system, and 

issues of legal regulation of the use of transport infrastructure, in accordance with the 

EU requirements, should be consolidated in special regulations governing economic 

relationships at different modes of transport. The thesis concludes on the formation of 

an institution of infrastructural law in Ukraine, its role and place in the legislation 

governing the transport system. 
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The thesis emphasizes that the interaction of entities, the formation of economic 

ties between them and further development of the transport system is possible due to the 

consolidation of the basic sectoral principles in the legislation, according to which the 

following will be ensured: the distribution of competencies in the management of 

transport infrastructure and the use of transport infrastructure; functional independence 

of the management of transport infrastructure in relation to its use and the 

implementation of transport activities; access of business entities to transport 

infrastructure, regardless of ownership, organizational and legal forms. 

Public regulation of relationships related to the organization of the transport 

system is proposed to be defined as the implementation by the state of legal, 

organizational and administrative measures aimed at the organization of the transport 

system in accordance with the specifics of its operation and sectoral institutionality. 

Three levels of public regulation have been identified: nationwide, sectoral and special 

sectoral. The provision on the delimitation of sectoral and special sectoral state 

regulation is substantiated. It has been found out that the organizational and economic 

branch powers can have the character of sector-wide or special-sectoral powers. It is 

emphasized that special sectoral public regulation is exercised by the state authorities 

vested with special sectoral competence. The powers of these bodies are focused on the 

implementation of measures of public regulation on separate modes of transport, 

addressed to subsystems (subsectors) of the transport system. The thesis proposes to 

divide special sectoral organizational and economic powers into sector-regulating, 

sector-permitting, sector-controlling, as well as sector safety management powers.  

Given the peculiarities of the transport system, it is proposed to divide measures 

of public regulation into general system and special (institutional) ones. The measures 

of public regulation are permitting transport procedures, which may be of direct or 

derivative nature. Particular focus is on certification transport procedures; it is proposed 

to divide such procedures into object and subject ones. 

 A special measure of public regulation is transport safety characterized by 

features such as sectoral nature, standardization, institutionality and systemacity of 

measures. In accordance with the above, it is concluded on the general and special 
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definition of transport safety as a legal category in transport regulations. Furthermore, 

two levels of transport safety measures have been identified: general sectoral and 

subsectoral. Special emphasis is laid on the formation of an institution of infrastructural 

law: the transport safety law. 

The concept of legal organization of the transport system is defined in the thesis 

by combining features, whereby such organization is characterized by the sectoral level 

of the structure; is determined with regard to the sectoral purpose of operation; 

consolidates intrasystem economic relationships between entities that ensure its 

operation; is associated with the formation and managing role of the center; is the object 

of legal regulation.  

It is emphasized that the operation of the transport system is ensured by means of 

a system of relevant regulations, which together constitute the transport legislation. 

Categories of general theoretical (universal), subject and special features of the transport 

legislation, structural features of the vertical and horizontal system of the transport 

legislation have been identified. The horizontal system of the transport legislation is 

defined in the thesis with regard to the result of system formation, whereby the balance 

of norms depends on whether regulations address general issues of the operation of the 

transport system or are aimed at regulating certain types of transport activity. The 

author defines the general and special transport legislation. The general transport 

legislation consists of institutions of system-wide transport legislation, regulatory 

transport legislation, infrastructure transport legislation, transport safety legislation. 

Special transport legislation consists of laws on transportation, transport services, use of 

vehicles, as well as substantive transport legislation governing other types of transport 

activity. 

The thesis uses the method of nomination of the transport legislation system in 

order to determine a special feature related to the augmentation of the transport 

legislation system due to its subsystems; substantiates the provision about the 

inexpediency of adopting the Transport Code of Ukraine and the need for codification 

of the legislation governing the subsectors of the transport system. 

 The provisions on the connection between the categories "transport system", 
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"transport activity" and "transport infrastructure" are justified, the reasons for their 

differentiation are given, and the conclusion is made about the expediency of defining 

in the transport legislation as separate legal categories. 

Special attention in the thesis is paid to the subject and methods of transport law. 

From the standpoint of economic law science, transport law is defined as a set of legal 

rules governing economic relationships that arise in connection with the system-forming 

combination of the types of transport activity, public regulation in accordance with the 

structural and sectoral specifics of the transport system and the nature of intrasystem  

economic relationships arising between its subjects, as well as in connection with the 

dynamics of development of the transport system and its integration into higher-level 

systems. It is proved that transport law has its own system (institutions, subinstitutions) 

and at the same time is a component of another, more stepwise system - the system of 

economic law. To ensure the differentiation of transport relationships and identify their 

legal nature, the thesis applies the scientific approach of sectoral legal objectivism. It 

gives grounds to determine transport legal relationships using the general theoretical 

approach, distinguishing them from other legal relationships on a sectoral basis, 

providing for the determination of transport legal relationships in view of internal and 

external abstractions.  

The research findings are of scientific, theoretical and practical interest and can 

be used in research, law-making and law-enforcement activities, as well as in the 

educational process. The provisions of scientific novelty formulated based on the 

research findings and all deliverables have been obtained on the basis of personal 

research and analysis of special literature, regulations, court practice and other practical 

materials. 

 Key words: transport system, transport law, infrastructure transport law, 

transport safety law, transport legislation, transport legal relationships, transport 

activity, subjects of transport activity, measures of public regulation of transport 

activity, sectoral economic system, economic law, economic activity, public regulation 

of economic activity. 
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ВСТУП 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Динамічність ринкової 

економіки, реформаторський характер транспортної політики в Україні, а також 

актуальні тенденції євроінтеграції зумовлюють теоретичний інтерес до 

транспортної системи як галузевої господарської системи. Вирішення цих завдань 

неможливе без регулюючого впливу держави, вдосконалення законодавства. В 

Указі Президента України від 08 листопада 2019 р. № 837/2019 «Про невідкладні 

заходи з проведення реформ та зміцнення держави» передбачено запровадження 

додаткових механізмів для прискорення соціально-економічного розвитку 

України, у тому числі вжиття заходів із реформування транспортної системи 

держави. 

Роль транспортної системи в економіці держави пов’язана з тим, що 

транспорт задовольняє потреби всіх галузей економіки у перевезеннях та інших 

транспортних послугах, транспорт є структурною складовою економіки, галуззю 

матеріального виробництва. Показники роботи галузі транспорту становлять 

передумову для визначення перспективних напрямів розвитку транспортної 

системи України. З огляду на викладене важливим є питання розвитку різних 

видів транспорту, їх господарсько-правової координації, що забезпечуватиметься 

завдяки вдосконаленню спеціального правового регулювання. Зростає кількість 

перевезень, розширюється сполучення із країнами ЄС, відбувається розбудова 

інфраструктури транспорту, реалізуються інвестиційні проекти. Наведене 

зумовлює появу нових видів транспортної діяльності, переосмислення заходів з її 

організації. За таких обставин транспортна діяльність виконує роль галузевої 

домінанти, об’єднуючи суб’єктів господарювання і суб’єктів організаційно-

господарських повноважень для досягнення загальної мети функціонування 

транспортної системи. Доцільність визначення транспортної системи як правової 

категорії, розширення кола її суб’єктів, закріплення основних принципів 

функціонування і напрямів подальшого розвитку є важливими аргументами на 

користь модернізації транспортного законодавства. У такому контексті 

актуальним залишається питання про визначення основного нормативного акта та 
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впорядкування системи галузевих нормативних актів, які відповідатимуть змісту 

основного, а також удосконалення транспортного законодавства України шляхом 

його осучаснення та приведення у відповідність до актів ЄС. 

Зважаючи на необхідність спільних зусиль держави та суб’єктів 

господарювання для вирішення галузевих питань, проблематика правової 

організації транспортної системи як галузевої господарської системи є 

своєчасною і потребує окремої теоретичної розробки у межах науки 

господарського права. З’ясування основних напрямів правової організації 

транспортної системи України має на меті підсилення ролі транспорту в 

економіці, визначення заходів, спрямованих на входження національної 

транспортної системи до транспортних систем вищого рівня, забезпечення 

різноплановості видів транспортної діяльності, визначення правових підстав для 

розбудови та використання транспортної інфраструктури відповідно до сучасних 

тенденцій розвитку цього інституту. 

Концептуальні засади і напрями економіко-правових реформ у галузі 

транспорту стали об’єктом наукового пошуку як вітчизняних, так і зарубіжних 

учених, про що свідчить ряд конференцій і симпозіумів останніх років, а також 

наявність монографічних досліджень та інших наукових публікацій. 

Загальнотеоретичні проблеми правової системи, господарської системи та 

державного регулювання господарської діяльності, які становлять доктринальне 

підґрунтя для розробки правової проблематики транспортної системи, 

досліджували С. С. Алексєєв, О.О. Бакалінська, О. А. Беляневич, А. Г. Бобкова, 

О. М. Вінник, С. Ф. Демченко, Р. А. Джабраілов, Д. В. Задихайло, Г. Л. Знаменський, 

І.Ф. Коваль, М. І. Коняєв, Н.М. Корчак, І. М. Кравець, Н. С. Кузнєцова, 

В. В. Лаптєв, Р. А. Майданик, В. К. Мамутов, Н. М. Оніщенко, О. П. Подцерковний, 

С. В. Полєніна, Г. В. Пронська, В. В. Рєзнікова, Ю. О. Тихомиров, В. А. Устименко, 

Ю. С. Шемшученко, В. С. Щербина, В. С. Якушев та ін. 

Незважаючи на те, що радянська ідеологія сприяла певній втраті 

спадкоємності наукового знання і посиленню уваги до транспортного права, саме у 

радянський період з’явилися фундаментальні наукові праці М. К. Александрова-
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Дольника, К. Ф. Єгорова, Г. Г. Іванова, О. Д. Кєйліна, О. Л. Маковського, 

М. С. Орданського, О. М. Садікова, П. Д. Самойловича, М. О. Тарасова та ін., які й 

сьогодні є неоціненними для наукових пошуків. Окремі аспекти правового 

регулювання перевезень та інші питання транспортного права були предметом 

досліджень В. Г. Баукіна, М. І. Брагінського, І. В. Булгакової, В. В. Вітрянського, 

В. М. Грєчухи, В. С. Грязнова, А. Г. Гусакова, В. М. Гуцуляка, Е. М. Деркач, І.А. 

Діковської, Є. В. Довженко, Ю. З. Драпайло, С. В. Ільченко, В. В. Кадали, 

О. М. Котлубая, І.С. Лукасевич-Крутник, В. В. Міщука, Ю. Є. Пащенко, 

В. Й. Развадовського, І. М. Рудяги, І. О. Стрєльнікової, М. Л. Шелухіна та ін. 

Незважаючи на науковий доробок у сфері правового регулювання 

транспортних відносин, невирішеними або дискусійними залишаються багато 

питань, які потребують подальшого дослідження, зокрема щодо визначення ознак 

транспортної системи, принципів її організації, вдосконалення державного 

регулювання тощо. У контексті актуальності теми дисертації знаковим є те, що 

тією чи іншою мірою теоретичні та прикладні аспекти правової організації 

транспортної системи стосуються інших фундаментальних проблем сучасного 

господарського права: детермінування господарської системи, розширення кола 

прав та обов’язків суб’єктів господарювання, визначення спеціальних засобів 

державного регулювання, заходів безпеки здійснення господарської діяльності 

тощо.  

Реформування транспортної системи України потребує сучасного наукового 

забезпечення, розробки системи відповідних орієнтирів, напрацювання нових 

юридичних понять і категорій, парадигм і концепцій. Не применшуючи ролі й 

значущості доробку попередніх науковців, необхідно визнати, що в Україні немає 

комплексного спеціального дослідження правової організації транспортної 

системи, що зумовило вибір теми дисертації, мету і завдання господарсько-

правового дослідження. 

Автор усвідомлює неможливість всеохоплюючого дослідження 

правовідносин, що виникають у зв’язку із організацією транспортної системи, у 

межах однієї наукової роботи. З огляду на розгалуженість та значну кількість 
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правових норм, що становлять транспортне законодавство, зміст дисертації 

обмежено розглядом лише тих питань, які на сьогодні є найбільш актуальними. 

Складність теми зумовила дискусійний характер окремих положень роботи.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано на кафедрі господарського права юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка відповідно до бюджетної 

науково-дослідної роботи з теми «Теорія та практика адаптації законодавства 

України до законодавства ЄС» за № 16 БФ 042-01.  

Тема дисертації відповідає проблематиці наукових досліджень кафедри 

господарського права, затверджена Вченою радою юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол 

від 18 травня 2009 р. № 10) з відповідними уточненнями (протокол від 17 вересня 

2018 р. № 1).  

Дослідження проблематики спрямовано на впровадження положень 

Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року, схваленої 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 р. № 430-р.  

Об’єктом дослідження є комплекс суспільних відносин, що виникають у 

зв’язку із функціонуванням транспортної системи України. 

Предмет дослідження становлять господарсько-правові проблеми правової 

організації транспортної системи України.  

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у створенні 

науково обґрунтованої концепції регулювання господарських відносин, що 

виникають у зв’язку із функціонуванням транспортної системи України, 

напрацюванні практичних рекомендацій щодо вдосконалення транспортного 

законодавства, формулюванні відповідних теоретичних висновків. 

Для досягнення наведеної мети визначено такі завдання: 

– обґрунтувати поняття транспортної системи України з позицій науки 

господарського права як системоутворюючої правової категорії відповідно до 

історичних та економіко-правових передумов становлення і розвитку; 

– дослідити теоретичне підґрунтя визначення транспортної системи України 
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як галузевої господарської системи; 

– визначити концептуальні засади правової організації транспортної 

системи України відповідно до предметної, суб’єктної та правової ознак; 

– виокремити основні правові форми забезпечення внутрісистемних 

господарських зв’язків у транспортній системі України; 

– визначити рівні державного регулювання відносин, що виникають у зв’язку 

з організацією транспортної системи, та з’ясувати функціональну роль центру 

системи; 

– охарактеризувати спеціальні засоби державного регулювання 

транспортної системи; 

– обґрунтувати головні напрями вдосконалення транспортного 

законодавства; 

– визначити основні положення acquis сommunautaire про транспортну 

діяльність і транспортну інфраструктуру, що потребують імплементації у 

законодавство України; 

– узагальнити теоретичні висновки та наукові підходи до визначення 

предмета і методів транспортного права, з’ясувати його місце у системі права; 

– визначити місце і роль інфраструктурного транспортного права і права 

транспортної безпеки у системі транспортного права. 

Методи дослідження. Методологія дослідження господарсько-правової 

проблематики транспортних відносин свідчить про поєднання різних методів. 

Беручи за основу поліметодологічний підхід, авторка пропонованого 

дослідження, зважаючи на специфіку такого пізнання, застосувала масштабний 

комплекс загальнонаукових способів і прийомів вивчення правових явищ, які 

склалися у системі наукового знання. Достовірність результатів наукового 

пошуку забезпечена завдяки застосуванню загальноправових, а також спеціальних 

методів пізнання.  

Історичний метод дослідження використано з метою надання дефініції 

транспортної системи як системоутворюючої правової категорії, а також для 

виокремлення передумов становлення та розвитку транспортної системи, 
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динаміки розвитку окремих інститутів транспортного права. Діалектичний метод 

дав змогу продемонструвати трансформацію транспортних відносин у визначених 

хронологічних межах (підрозділи 1.1, 1.2, 5.1, 5.2). Формально-логічний метод 

застосовано для з’ясування фактичного стану регулювання транспортних 

відносин, визначення особливостей правової організації транспортної системи в 

Україні (підрозділи 1.2, 1.3, 5.1). 

В основу дослідження покладено системно-структурний метод, який, 

зокрема, застосовано для визначення організаційної структури транспортної 

системи України, висвітлення основних правових форм внутрісистемних 

господарських зв’язків у транспортній системі. Цей метод уможливив 

обґрунтування положень щодо систематизації видів транспортної діяльності, 

визначення системи транспортного законодавства, а також місця транспортного 

права у системі права. Системно-структурний метод також застосовано для 

здійснення ряду класифікацій (суб’єктів транспортної діяльності, видів 

транспортних відносин, галузевих організаційно-господарських повноважень, 

дозвільних транспортних процедур тощо), а також для виокремлення основних 

інститутів транспортного права (підрозділи 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.2, 5.1, 5.2). 

 За допомогою порівняльно-логічного методу досліджено шляхи 

удосконалення транспортного законодавства (підрозділи 2.1, 2.2, 4.1, 5.1). Метод 

аналізу застосовано для визначення окремих правових аспектів державного 

регулювання відносин, що виникають у зв’язку з організацією транспортної 

системи України (підрозділи 2.1, 3.1, 4.1, 4.2); метод синтезу – для з’ясування 

загальних правових особливостей і тенденцій регулювання транспортних 

відносин (підрозділи 2.2, 3.2, 5.1, 5.2). Міждисциплінарний аналіз дав змогу 

комплексно висвітлити окремі проблеми правової організації транспортної 

системи України та визначити перспективи вдосконалення правового 

регулювання на основі теоретичних і практичних досліджень юридичної науки 

та економіки (підрозділи 1.1, 1.2, 3.1). 

Основні положення та висновки роботи ґрунтуються на аналізі вітчизняної 

та зарубіжної наукової літератури, нормативних актів, юридичної практики. 
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Емпіричну основу дослідження становлять Конституція України, 

Господарський кодекс України, Цивільний кодекс України, Кодекс торговельного 

мореплавства України, Повітряний кодекс України, закони, підзаконні та локальні 

нормативно-правові акти, які регулюють транспортні відносини, рішення 

Конституційного Суду України, судові рішення, практика Антимонопольного 

комітету України, законодавство зарубіжних країн, джерела міжнародного права 

та окремі положення acquis communautaire.  

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є першим в Україні 

комплексним господарсько-правовим дослідженням правової організації 

транспортної системи України, в якому наведено концептуальне обґрунтування 

транспортних відносин як господарських відносин, спрямованим на вирішення 

важливих наукових і практичних проблем удосконалення правового регулювання 

таких відносин в умовах євроінтеграції та формування новітньої практики 

застосування транспортного законодавства, узагальнено і систематизовано 

напрацьовані правовою наукою концепції визначення транспортної системи як 

галузевої господарської системи і категорії господарського права.  

Наукову новизну одержаних результатів конкретизовано у теоретичних 

положеннях і висновках, найважливішими з яких є такі:  

Вперше: 

1. З позиції науки господарського права сформульовано поняття 

транспортної системи України як функціонально і структурно визначеного 

господарського утворення, що відповідає певній галузі економіки, характеризує 

національний рівень правової організації, якому властиві законодавче визначення 

мети, завдань і напрямів галузевого функціонування, консолідація суб’єктів, які 

забезпечують функціонування та використання відповідної інфраструктури, 

спеціальна функціональність внутрігалузевих систем (підсистем, підгалузей) за 

видами господарської діяльності, що здійснюються на різних видах транспорту і 

забезпечують галузеву цілісність. 

2. З’ясовано, що транспортна система України не є суб’єктом права, її 

утворення – результат динамічного функціонування відповідної галузі економіки 
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та участі держави шляхом утворення центру системи. Це є форма господарювання 

на галузевому рівні. 

3. Доведено необхідність визначення предметної, суб’єктної та правової 

ознак транспортної системи України, які у взаємозв’язку характеризують її як 

галузеву господарську систему у складі системи вищого рівня – економіки, 

зумовлюють виокремлення внутрігалузевих систем (підсистем, підгалузей), 

спеціальне правове регулювання транспортної діяльності та господарських 

відносин із використання транспортної інфраструктури. 

4. Ураховуючи тенденції євроінтеграції, аргументовано доцільність 

закріплення та конкретизації у транспортному законодавстві України основних 

галузевих принципів взаємодії суб’єктів транспортної системи та формування 

господарських зв’язків між ними: принципу функціональної самостійності 

управління транспортною інфраструктурою поряд з управлінням транспортною 

діяльністю; принципу розподілу компетенції з управління транспортною 

інфраструктурою і використання цієї інфраструктури; принципу доступу до 

транспортної інфраструктури суб’єктів господарювання незалежно від форми 

власності та організаційно-правової форми. 

5. Доведено, що керівна галузева роль в організації транспортної системи 

відведена центру транспортної системи, який: є господарським органом, очолює 

транспортну систему та реалізує галузеві організаційно-господарські 

повноваження; забезпечує здійснення галузевих видів господарської діяльності та, 

відповідно, організацію транспортної системи у галузевому масштабі; як суб’єкт 

права виступає в інтересах транспортної системи у господарських 

правовідносинах, забезпечує її функціонування відповідно до загальносистемних і 

спеціально-галузевих завдань; реалізує державну транспортну політику, 

спрямовану на розвиток і входження транспортної системи до систем вищого 

рівня. 

6. Доведено, що правову організацію транспортної системи України 

характеризує ознака економічної єдності суб’єктів транспортної діяльності, а 

також ступінь юридичної єдності, згідно з якими ці суб’єкти господарювання 
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відповідно до законодавства у межах галузевої господарської компетенції 

забезпечують безперебійне функціонування транспортної системи і галузевий 

рівень організації економіки шляхом здійснення транспортної діяльності та 

використання транспортної інфраструктури, утворюючи організаційно-

господарську єдність із центром системи у вирішенні галузевих завдань системи, 

однак при цьому залишаються юридично самостійними і не утворюють нового 

суб’єкта права.  

7. Доведено, що господарські відносини, які виникають у зв’язку з 

організацією транспортної системи України, є об’єктом державного регулювання 

на трьох рівнях: загальнодержавному, галузевому і спеціальному галузевому. 

8. Ураховуючи особливості детермінування транспортної системи як 

галузевої господарської системи, аргументовано, що транспортна система 

матеріалізує та об’єднує певні види господарської діяльності шляхом їх 

відносного відособлення на галузевому рівні, згідно з яким ці види діяльності 

кваліфікуються як транспортна діяльність, узагальнюються їх ознаки та 

визначається предметний характер внутрісистемних господарських зв’язків у 

транспортній системі. 

9. Надано поняття транспортної безпеки як спеціального засобу 

державного регулювання, зумовленого реалізацією транспортної політики і 

пов’язаного із виконанням спеціальних обов’язків суб’єктами, які забезпечують 

функціонування транспортної системи. З огляду на доцільність нормативного 

врегулювання цих заходів на загальногалузевому та підгалузевому рівнях задля 

забезпечення системності та індивідуалізації доведено їх спеціальну ознаку – 

інституційний характер. 

10. Обґрунтовано положення про визначення транспортного права як 

підгалузі господарського права, особливість його системи, місце та роль у цій 

системі інститутів інфраструктурного транспортного права і права транспортної 

безпеки. 

Удосконалено: 

1. Наукову позицію щодо формулювання суб’єктної ознаки господарської 
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системи шляхом виокремлення предметно-функціонального та організаційно-

управлінського видів господарського зв’язку, що виникають між суб’єктами 

транспортної системи. 

2. Наукову позицію стосовно визначення ознак галузевої господарської 

системи шляхом доповнення ознакою наявності відповідної інфраструктури. 

3. Поняття транспортної діяльності з позиції науки господарського права. 

Аргументовано, що транспортна діяльність є суспільно корисною господарською 

діяльністю, яка здійснюється за плату, відповідно до галузевої мети і галузевих 

завдань транспортної системи, спрямована на забезпечення функціонування цієї 

системи, наявність предметно-галузевих внутрісистемних господарських зв’язків 

між її суб’єктами, а також є показником результативності галузевого 

функціонування транспортної системи, відповідно до якого держава визначає 

напрями її подальшого розвитку та інтеграції. 

4. Поняття транспортного законодавства з позиції науки господарського 

права. Запропоновано визначення транспортного законодавства як системи 

нормативно-правових актів, прийнятих компетентними органами державної влади 

і спрямованих на регулювання господарських відносин, які виникають унаслідок 

організації транспортної системи і відповідно до цього становлять галузевий 

інститут господарського законодавства. 

5. Поняття транспортного права з позиції науки господарського права. 

Обґрунтовано положення про те, що транспортне право є сукупністю правових 

норм, які регулюють господарські відносини, що виникають у зв’язку із 

системоутворюючим об’єднанням видів транспортної діяльності, державним 

регулюванням відповідно до структурно-галузевих особливостей транспортної 

системи і характеру внутрісистемних господарських зв’язків, які виникають між її 

суб’єктами, а також у зв’язку із динамікою розвитку транспортної системи та її 

інтеграцією до систем вищого рівня.  

Дістали подальшого розвитку: 

1. Наукові положення про мету утворення господарської системи. 

Стверджується, що мета зумовлює наявність підстав задля правової організації 
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транспортної системи відповідно до ознаки галузевого функціонування.  

2. Наукова позиція про визначення особливостей правового статусу 

суб’єктів транспортної діяльності як суб’єктів господарювання, з огляду на те, що 

їх діяльність прямо або опосередковано пов’язана із використанням транспортних 

засобів та іншої транспортної інфраструктури, права та обов’язки поділяються на 

загальногосподарські та галузеві. 

3. Наукова дискусія про визначення портової діяльності як господарської 

комерційної діяльності. Стверджується, що суб’єктами цієї діяльності можуть 

бути не лише морські порти, а й інші суб’єкти господарювання.  

4. Наукові положення про доцільність визначення окремого виду 

організаційно-господарських повноважень – галузевих організаційно-

господарських повноважень відповідно до критерію їх поділу на загальногалузеві 

та спеціально-галузеві. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що основні 

положення та висновки дисертаційної роботи можуть бути застосовані у 

науково-дослідницькій сфері для подальшого дослідження проблем 

транспортного права, у законотворчій діяльності під час розробки нових 

нормативно-правових актів або підготовки змін і доповнень до уже чинних, а 

також у судовій практиці.  

Результати дослідження використовуються у навчальному процесі на 

юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка під час викладання дисциплін «Правове регулювання окремих видів 

господарської діяльності», «Транспортне право», «Проблеми транспортного 

права».  

Окремі висновки та пропозиції, обґрунтовані у дисертації, були обговорені 

у Міністерстві інфраструктури України під час стажування дисертантки.  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною завершеною 

науковою роботою. Усі сформульовані у дисертації теоретичні положення, 

висновки, пропозиції і рекомендації обґрунтовано на основі власних досліджень.  

У монографії «Методологія в праві» авторка підготувала підрозділ 
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«Методологія дослідження ролі та місця транспортного права в системі права», де 

проаналізувала питання місця та ролі транспортного права в системі права 

(м. Київ, 2017 р.). У науково-практичних коментарях Господарського кодексу 

України (м. Київ, 2010 р. і м. Київ, 2019 р.) проаналізувала статті щодо правового 

регулювання перевезень вантажів. У навчальному посібнику «Договірне право 

України. Особлива частина» підготувала підрозділ «Договори, що укладаються у 

сфері торговельного мореплавства» (м. Київ, 2008 р.). У підручниках 

«Транспортне право України: Академічний курс» (м. Київ, 2005 р.) і 

«Транспортне право України» (м. Київ, 2011 р.) дисертантка підготувала розділи 

«Правове регулювання майнових відносин на транспорті», «Морське право», 

«Повітряне право», а також розкрила поняття та види транспортної діяльності, 

питання сертифікації транспортної діяльності. У науково-практичному коментарі 

до Кодексу торговельного мореплавства України (електронний ресурс «Ліга», 

2011 р.) здобувачка підготувала розділи «Загальні положення» (загальні правила, 

сфера дії Кодексу), «Судно» (загальні правила, реєстрація суден і право на прапор 

України), «Морський порт» (правовий статус і функції морського порту, морська 

лоцманська служба), «Морські перевезення» (загальні положення, договір 

морського перевезення вантажу), «Надзвичайні морські події» (загальна аварія, 

окрема (незагальна) аварія), розкрила питання про відшкодування збитків від 

зіткнення суден, відшкодування збитків від забруднення, відшкодування ядерної 

шкоди, про винагороду за рятування на морі, морські протести, обмеження 

відповідальності судновласника. Решту праць авторка виконала одноосібно. Для 

аргументації окремих положень роботи використано праці інших вчених, на які 

зроблено посилання. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та висновки 

дисертації обговорено і схвалено на засіданнях кафедри господарського права 

юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка.  

Окремі положення дисертації здобувачка доповідала на круглому столі 

«Актуальні проблеми господарського права» (м. Київ, 2004 р.); Міжнародній 
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науковій конференції «Наукові правничі школи Київського університету» 

(м. Київ, 2005 р.), Міжнародній науковій конференції молодих вчених «Четверті 

осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 2005 р.); Міжнародній науково-

практичній конференції студентів, аспірантів та молодих учених Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка «Актуальні питання 

державотворення в Україні очима молодих учених» (м. Київ, 2009 р.); 

І Міжнародній науковій конференції «Національні та міжнародні стандарти 

сучасного державотворення: тенденції та перспективи розвитку» (м. Київ, 

2011 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції до Дня науки 

«Проблеми та перспективи розвитку юридичної науки та освіти в Україні» 

(м. Київ, 2012 р.); ІІІ Міжнародній науковій конференції «Актуальні проблеми 

сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права» 

(м. Київ, 2013 р.); ІІІ Міжнародній науковій конференції «Транспортне право в 

ХХІ столітті» (м. Київ, 2013 р.); Міжнародній конференції «Pravna veda a prax: 

vyzvy modernych europskych integracnych procesov», (м. Братислава, 2015 р.); 

круглому столі «Проблеми розвитку науки господарського права і вдосконалення 

господарського законодавства» (м. Київ, 2015 р.); VI Міжнародній науковій 

конференції «Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного 

морського, господарського та транспортного права» (м. Київ, 2016 р.); 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми цивільного 

та господарського права» (м. Кривий Ріг, 2016 р.); Круглому столі «Актуальні 

проблеми господарського права і господарського процесу» (м. Київ, 2018 р.).  

Публікації. Основні положення та результати дисертації викладено у 

47 наукових працях, серед яких – одноосібна монографія «Правова організація 

транспортної системи України», колективна монографія «Методологія в праві», 

22 наукові статті, 16 з яких опубліковано у вітчизняних фахових виданнях і 6 – 

у наукових виданнях іноземних держав, а також 24 публікації – матеріали і тези 

доповідей на наукових міжнародних і всеукраїнських конференціях, інші праці. 

Структура та обсяг дисертації зумовлені метою і завданнями дослідження. 

Робота складається з анотації, вступу, п’яти розділів, які охоплюють 
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одинадцять підрозділів, логічно об’єднаних в одинадцять підрозділів, 

висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг 

дисертації становить 502 сторінки, з них 406 сторінок основного тексту. 

Список використаних джерел налічує 738 найменувань і займає 68 сторінок. 

Додатки розміщено на 8 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ 

ТА РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

 

 

1.1  Історичні передумови виникнення і становлення транспортної 

системи України   

Транспорту належить особливе місце у сфері господарювання. Транспорт 

вважають галуззю матеріального виробництва, сьогодні він має розвинену 

інфраструктуру і держава впроваджує заходи щодо входження транспортної 

системи України до європейської та світової транспортних систем.  

Показники роботи галузі транспорту свідчать про розвиток транспортної 

системи України. Зростання авіаційного сектору за два останні роки склало 

близько 30%, аеропорт «Бориспіль» перетнув позначку в 10 мільйонів пасажирів 

за рік, аеропорт «Львів» - в 1 мільйон пасажирів. На залізничному транспорті 

завершується будівництво Бескидського тунелю, триває робота із залучення 

світових інвесторів, розширюється сполучення з країнами ЄС. Розпочато реформу 

морської галузі, яка покликана зробити українські порти 

конкурентоспроможними. Зменшено на 20% розміри портових зборів. 

Відбувається реалізація дорожніх інфраструктурних проектів, які є ключовою 

ланкою у поєднанні портів Чорного моря та Західної Європи. Яскравим 

прикладом якого може стати проект будівництва GO Highway - автобану Одеса-

Гданськ. Інвестиційний проект з розвитку дорожньої інфраструктури «Go 

Highway Project» є дуже актуальним для Національної транспортної стратегії 

України. Реалізація Проекту покращить безпеку на дорогах, економічний 

розвиток міст Львів, Вінниця, Хмельницький, Тернопіль, Одеса. З’явиться 

сполучення між Україною та Польщею до морських портів Гданська і Одеси та 

забезпечить прямий зв'язок між Балтійським та Чорним морями. [348] 

Указом Президента України від 08.11.2019 р. № 837/2019 «Про невідкладні 

https://mtu.gov.ua/files/GO%20Highway.pdf
https://mtu.gov.ua/files/GO%20Highway.pdf
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заходи з проведення реформ та зміцнення держави» передбачено запровадження 

додаткових механізмів для прискорення соціально-економічного розвитку 

України, серед яких впровадження заходів із реформування транспортної системи 

держави. Зокрема, передбачено розроблення, внесення на розгляд Верховної Ради 

України та супроводження законопроектів щодо: створення умов для 

функціонування конкурентного ринку залізничних перевезень в Україні та 

підвищення ефективності управління, вдосконалення організаційно-правових та 

економічних засад ринку залізничних перевезень, покращення якості та 

доступності послуг перевезень залізничним транспортом; функціонування 

внутрішнього водного транспорту та правовідносин у сфері судноплавства на 

внутрішніх водних шляхах України. Також стверджується про необхідність 

 затвердження плану реструктуризації акціонерного товариства "Українська 

залізниця"; забезпечення оновлення локомотивного парку акціонерного 

товариства "Українська залізниця"; забезпечення видачі дозволів на міжнародні 

перевезення вантажів та рух негабаритного транспортного засобу виключно в 

електронній формі через електронний кабінет перевізника; упровадження в 

експериментальному режимі електронної товаротранспортної накладної; тощо. 

У контексті наведеного, метою цієї роботи є визначення транспортної 

системи України згідно з принципом інтеграції, який має на меті з’ясування ролі 

транспорту у сфері господарювання, різноплановості видів транспортної 

діяльності та передбачає визначення заходів, спрямованих на входження 

національної транспортної системи до транспортних систем вищого рівня. 

«Україна включена до індикативних карт Європейської транспортної 

мережі TEN-T. Це великий успіх і великий виклик. Це означає, що транспортна 

інфраструктура України має якомога швидше стати єдиним цілим з 

інфраструктурою Європейського Союзу (далі – ЄС) і розвиватися у гармонійному 

поєднанні. Швидкість, якість, безпека мультимодальних перевезень мають 

відповідати європейським стандартам. Для інвесторів і міжнародних партнерів − 

це потужний сингал, що інфраструктура України розвивається, має європейське 

майбутнє і в неї можна і потрібно вкладати кошти», − заявив Міністр 
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інфраструктури України Володимир Омелян, коментуючи результати 

Брюссельського саміту Східного партнерства. У напрямку території України 

проходять два коридори Транс’європейської транспортної мережі. Приєднання 

України до цієї мережі стало результатом послідовної наполегливої роботи 

Міністерства інфраструктури України (далі – Мінінфраструктури). До цього часу 

зазначені транспортні коридори закінчувалися на українському кордоні із 

країнами ЄС. Відтепер коридор Рейн-Дунай і Середземноморський коридор 

включають територію України і відкривають привабливі перспективи 

широкомасштабної міжнародної співпраці з розвитку мультимодальних 

перевезень між Європою та Азією, закріплюючи за Україною статус країни-

транзитера.[372] 

Відповідно до заходів євроінтеграції має відбуватися реформування 

транспортної системи України згідно з принципом лібералізації,
1
 проголошеним у 

ст. 134 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським 

Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-

членами, з іншої сторони (далі – Угода про асоціацію).[513] Лібералізація 

передбачає перехід до приватної капіталістичної власності та заснованого на ній 

ринкового механізму саморегулювання як основної підсистеми господарського 

механізму. У числі основних напрямів лібералізації називають свободу 

підприємницької діяльності, лібералізацію цін, а також лібералізацію 

зовнішньоекономічної діяльності.[359] Отже, питання визначення транспортної 

системи та основних напрямів правового регулювання її функціонування є 

актуальним і відповідає завданням господарсько-правового дослідження. 

Правові основи регулювання відносин з організації транспортної системи 

України пов’язуються із прийняттям Закону України N 232/94-ВР від 10 листопада 

1994 року «Про транспорт».[522] Із прийняттям 6 січня 2003 року Господарського 

кодексу України [106] (далі – ГК України) склалися об’єктивні передумови для 

розробки теорії транспортного права з позицій господарського права. Наразі 

                                                           

1
 Термін «лібералізація» походить від лат. liberalis – вільний. 
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діють багато інших законодавчих актів, велика кількість підзаконних 

нормативних актів, які регулюють транспортні відносини. 

Науковий інтерес до проблем транспортного права ускладнив теоретичне 

обґрунтування окремих положень. Думки українських та зарубіжних вчених щодо 

розуміння природи транспортних відносин і транспортного законодавства 

різняться. Із наведеним пов’язана загальнотеоретична проблема визначення місця 

транспортного права в системі права України.  

Історично доведено, що соціальна роль і значення транспорту для економіки 

пов’язані із виникненням і розвитком різних видів транспортних засобів. У різні 

історичні періоди суспільне виробництво спрямовувалося на вдосконалення 

конструкції і техніко-технологічних характеристик транспортних засобів, а також 

можливість їх використання для задоволення різних суспільних та особистих 

потреб. Саме із появою транспортних засобів і впровадженням різних способів їх 

використання пов’язують становлення і розвиток транспортних відносин у 

суспільстві.  

Питання історичної періодизації систематизації транспортного 

законодавства досліджувалися Є.В. Довженко в рамках теорії та історії держави і 

права. Авторкою виділено два історичних періоди розвитку транспортного 

законодавства. Перший період охоплює законодавство епохи застосування 

немеханічних рушіїв транспортних засобів (до XVIII ст.). Другий період охоплює 

законодавство епохи використання транспортних засобів, які пересуваються за 

допомогою механічних рушіїв і включає етапи: перший – з часу встановлення 

перших механічних рушіїв (парових двигунів) на транспортні засоби (потяги та 

пароплави) – XVIII ст. до початку застосування на транспортних засобах двигунів 

внутрішнього згорання (кінець XIX cт. – початок XX ст.); другий – з початку ХХ 

ст. до 1991р. – законодавство радянської держави; третій – законодавство 

незалежної України – з 1991 р. до теперішнього часу. Авторкою запропоновано 

історичні етапи систематизації транспортного законодавства, відповідно до яких 

відбувалося: зародження явища систематизації транспортного законодавства (від 

«Статуту мостникам» до «Соборного уложення»); розвиток систематизації 
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транспортного законодавства за видами транспорту (Правила дорожнього руху та 

Морський статут, прийняті Петром І); систематизація законодавства про 

транспорт дореволюційного періоду (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.); 

систематизація транспортного законодавства радянського періоду; систематизація 

національного транспортного законодавства незалежної України (з 1991 р. до 

теперішнього часу).[162] 

Аналіз наведеної періодизації характеризує становлення транспортного 

законодавства, однак не дозволяє повною мірою виділити особливості 

економічного розвитку держави, визначити, яким чином відбувалося задоволення 

суспільних потреб у транспортних послугах, ідентифікація публічних і приватних 

інтересів та визначення характеру їх впливу на суспільні відносини тощо. 

Питання щодо історичних передумов організації транспортної системи  потребує 

вивчення об’єктивних підстав, за яких можливо констатувати появу транспортних 

відносин, їх розвиток і відокремлення від інших видів суспільних відносин. 

Історична періодизація може використовуватися для засвідчення поступового 

становлення транспортної системи, однак не може характеризувати рівень 

систематизації транспортного законодавства. Перші історичні періоди, 

запропоновані Є.В.  Довженко не можуть бути адресовані  нормативно-правовим 

актам транспортного законодавства, вони дають підстави для визначення рівня 

розвитку суспільного виробництва. Інші періоди лише певною мірою можуть 

свідчити про розвиток транспортних відносин, появу нормативно-правових актів 

транспортного законодавства та їх систематизацію.  

Розвиток суспільних відносин, які призвели до виникнення транспортної 

системи, пов’язується із соціально-економічними підставами, які у 

ретроспективному аналізі становлять історичні передумови виникнення 

транспортної системи.  

Враховуючи здобутки науки історії держави та права у дослідженні питань 

розвитку суспільних відносин в Україні та в інших державах, автор вважає за 

доцільне звернення не до історичної періодизації, а до визначення основних 

передумов виникнення транспортної системи у контексті об’єктивних підстав 
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розвитку суспільного виробництва. На нашу думку, це дозволить визначити 

послідовність та сукупність певних історичних подій та обставин, за яких 

відбулося виникнення та становлення транспортної системи. 

Одна з передумов може бути визначена з огляду на з’явлення транспортних 

засобів та потребу у їх цільовому використанні відповідно до умов розвитку 

суспільного виробництва. Цей період бере початок за часів первіснообщинного 

ладу життя, коли функції двигуна виконувала сама людина. Для задоволення 

особистих та суспільних потреб люди переносили вантажі безпосередньо на собі 

або волоком за допомогою різних пристроїв, а потім як тяглову силу почали 

використовувати тварин. Виникнення транспортних відносин було зумовлено 

економічними процесами того часу, а саме суспільним поділом праці, 

виникненням і розвитком відносин товарообміну.  

Значну роль у становленні та розвитку транспортних відносин поряд з 

появою транспортних засобів відіграли перші транспортні маршрути: 

мореплавство, великі річкові артерії, караванні шляхи тощо. З історії відомо, що 

Єгипет мав численний флот, фінікійці активно будували судна і вели морську 

торгівлю. Розквіт грецької економіки також був пов’язаний із транспортом, адже 

стародавню Грецію називали морською державою: тут були зосереджені відомі 

торговельні шляхи через Середземне і Чорне моря, у басейни Дніпра та Дунаю, а 

також споруджувалися порти. Розвиток суспільного виробництва у подальшому 

призвів до спорудження доріг, з’явлення та вдосконалення дорожнього 

транспорту. Речі почали перевозити за допомогою візків, які пересували великі 

тварини, потім з’явилися волокуші, сані, котки, колісні візки. Відомим є той факт, 

що в Україні упродовж деякого часу основним засобом пересування був гужовий 

транспорт. Залежно від розмірів возу та видів спорядження транспортні засоби 

отримували у подальшому назву: бричка (у степах), мажара (на Півдні), фіра (на 

Заході), безтарка (для перевезення зерна), різного роду сані (для перевезення 

взимку). Вантаж на більш далеку відстань перевозили чумаки, використовуючи 

для цього спеціальні вози, які називалися «мажа» – міцні вози для перевезення 

важких речей. Українці застосовували для перевезень і засоби пересування по 
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воді: спочатку плоти, потім різні човни. Згадаймо, наприклад, чайки запорізьких 

козаків, плавання по Дніпру берлин, баркасів тощо. Морський транспорт 

удосконалювався завдяки поліпшенню конструкції морських суден: на зміну 

грецьким і римським багатоярусним веслувальним суднам прийшли вітрильні 

судна, каравели, а також кораблі, оснащені компасом і картами. Саме це сприяло 

виходу перших суден у відкрите море, розвитку морських маршрутів та появі 

перших транспортних коридорів.[8; 213, c. 13-15] 

З’явлення транспортних засобів не можна розглядати окремо від їх 

використання задля задоволення особистих та суспільних потреб. На думку А.Г. 

Анцелевича використання річкових суден пов’язувалося з вирішенням різних 

питань річкового судноплавства. У Стародавньому Римі існували правила 

користування річками. Відомо, що за договором 271 р. н. е. римський імператор 

Авреліан надав вандалам право вільного судноплавства римськими річковими 

шляхами, у тому числі Рейном. Розвиток річкового судноплавства у 

Стародавньому Римі прийнято визначати  подією, що вплинула на подальшу 

міжнародно-правову регламентацію використання річкових та морських 

просторів.[29, c.26] Тому, визначення судноплавства і до цього часу пов’язується 

з використанням річкових та морських суден.  

На увагу заслуговує звичаєве право (право на свободу судноплавства, 

берегове право тощо) та виникнення особливого роду відносин, що 

характеризують відносини власності на транспортні засоби – право володіти 

транспортним засобом, право користуватися ним, передавати іншим особам для 

користування тощо. Із початком нормативного регулювання такого роду відносин 

пов’язують виникнення страхової справи. Морське страхування є стародавнім 

інститутом, як засвідчує Родоський закон про загальну аварію, складений у 9 ст. 

до н. е. Пізніше морське страхування отримало свій розвиток у Північній Італії, 

Південній Франції та інших країнах.[148] 

Одним із перших правових актів, спрямованим на регулювання 

транспортних відносин, що виникають у зв’язку із судноплавством, вважають 

договір київського князя Олега з Візантією 911 р. Цей договір містив правила 
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захисту від пограбування купецьких суден, які зазнали аварії, а також норми про 

допомогу постраждалим. Замість захоплення судна і майна сторони 

зобов’язувалися допомагати у його порятунку. Цей договір скасовував «берегове 

право», відповідно до якого судно, що зазнало аварії, а також люди і майно, які 

перебували на ньому, переходили у власність того, кому належало узбережжя, до 

якого пристало таке судно. Інший договір 944 р. регулював право торгівлі руських 

купців із Візантією і країнами Середземномор’я, зокрема передбачалося 

справляння мита з руських купців і суден. Договір 971 р. розширив кордони 

мореплавства для руських купців до Олександрії, Північної Африки та Іспанії.[64] 

Розвиток річкового та морського судноплавства призвів до виникнення 

транспортних відносин, а згодом – до правового, договірного регулювання. 

Першим видом транспортної діяльності можна вважати перевезення, їх 

виникнення пов’язується із різного роду вантажами, – речами, які переміщували 

за допомогою транспортних засобів на визначену відстань (сіль, каміння для 

будівництва тощо). Виникнення транспортних відносин пов’язано саме із появою 

вантажних перевезень незалежно від того, з якою метою вони здійснювалися.  

Наступна історична передумова може бути визначена з огляду на 

виникнення міжнародних транспортних коридорів завдяки розвитку торговельних 

відносин. Із удосконаленням засобів перевезення виникають караванні шляхи та 

сухопутні дороги, відбувається поступовий розвиток транспортних відносин. 

Згадаймо, що розвиток економіки Стародавнього Китаю пов’язаний зі 

спорудженням «Великого китайського шляху», а Великого перського царства – 

«Царського шляху». Прототипом сучасного транспортного коридору можна 

вважати «Великий шовковий шлях», який проходив через деякі міста сучасної 

України (Полтава, Харків, Київ, Житомир) і відіграв провідну роль у розвитку 

торговельних відносин. Могутність Римської імперії також була зумовлена 

спорудженням доріг, деякі з яких отримали власні історичні назви – Фламінієва 

дорога, Аппієва дорога, Остійський і Портовий шляхи тощо. Незважаючи на те, 

що розвиток античних міст Причорномор’я пов’язаний із річковими шляхами, за 

часів греко-варварської торгівлі виникає «Скіфський торговельний шлях», 
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сухопутна торговельна дорога з Італії до Чорного моря тощо. На тогочасній 

території східних слов’ян також велася жвава торгівля, варто згадати відомий 

Шлях «із варяг у греки», що поєднував Балтійське море із Константинополем 

через міста Новгород і Київ. Історичне значення отримали і «чумацькі шляхи», 

поява яких пов’язана із перевезенням солі з Криму і Галичини до центральної 

України та Росії. З огляду на викладене вважають, що торговельні міста Київської 

Русі були транспортними центрами.[14;15] Ці історичні події засвідчують 

важливу роль різних видів транспорту у торговельних відносинах і дають змогу 

віднайти досвід інтеграції транспортних відносин, їх подальший розвиток. 

В історичній літературі зазначено, що спочатку джерелами правового 

регулювання транспортних відносин були звичаї, потім договори і лише у ХІV–

XVII ст. з’явилися перші нормативні акти. До таких можна віднести Ямський 

наказ 1555 р., Соборне уложення 1649 р., в якому було наведено норму про 

свободу річкового судноплавства і запроваджено заборону будівництва плотів і 

млинів, які перешкоджають проходженню човнів.[560] Отже, першим 

документом, що засвідчує розвиток шляхів сполучення, є Соборне уложення 

1649 р., а першу згадку про орган державного управління з питань перевезень 

містив Ямський наказ 1555 р. [176]  

Значний історичний інтерес становить договір 1649 р., укладений між 

Військом запорізьким і турецьким султаном, за умовами якого запорізькі купці 

отримали право відвідувати порти Туреччини, а саме плавати та заходити до 

інших портів Середземномор’я.[135, c.7] 

Виникнення міжнародних транспортних коридорів, розвиток торговельних 

відносин і транспортних сполучень розглядаються як історичні передумови 

поступового розвитку транспортних відносин. За певних умов суспільного 

розвитку ці відносини набувають майновий (оплатний) характер.  

У період феодалізму роль транспорту значно зросла, оскільки відтепер він 

був активно задіяний у внутрішній і зовнішній торгівлі. Однак державна 

роздробленість у ті часи уповільнювала розвиток транспорту. Зазначимо основні 

причини, що потребують осмислення з економічної і правової точок зору: по-
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перше, це приватна власність на землю; по-друге, численні мита; по-третє, різні 

права, якими користувалися феодали та духівництво. Зокрема, різного роду збори 

(за користування дорогою, річкою чи іншим шляхом, мостовий збір і комірне 

мито – збір за зберігання вантажу) стягувалися неодноразово, оскільки ділянки 

шляху (маршруту перевезення) належали різним власникам. Наведене призводило 

до збільшення строку, протягом якого мало здійснюватися перевезення, і до 

збільшення витрат на перевезення. Деякі збори з огляду на тогочасні обставини 

стягувалися безпідставно. Зокрема, йдеться про розквіт піратства та розбою, що 

зумовлювали зацікавленість купців і мандрівників у сплаті зборів за охорону 

вантажу під час його слідування. Так зване «доменіальне право» було на користь 

феодалам, які мали право оголосити своєю власністю вантаж, який випав із судна 

чи візка. Обмежувало швидкість перевезення і так зване «перевантажувальне 

право», за змістом якого власник вантажу повинен був, вступаючи на територію 

володінь кожного феодала, перекладати вантаж саме на його транспортний засіб. 

Неоднозначною є і природа «складського права», згідно з яким землевласник мав 

право вивантажити транзитний вантаж у проміжному пункті слідування та 

продати його у цьому пункті. Перехід від феодалізму до капіталізму 

супроводжувався створенням нових торговельних шляхів. Відкриття Африки, Азії 

та Америки сприяло активізації мореплавства, а експлуатація європейськими 

країнами колоній поступово призвела до виникнення військового морського 

флоту, океанічних шляхів і торгівлі між континентами. Держави із морськими 

кордонами мали значну на той час економічну вигоду, оскільки більша частина 

товарообігу припадала на колонії.[114] 

У період феодалізму найбільш виразними були відносини власності. Річки 

вважалися власністю того феодала, землями якого вони протікали, а за прохід 

ними справлялося мито. Поряд із цим можна визначити заходи, спрямовані на 

регулювання судноплавства внутрішніми водними шляхами. Відомий факт, що 

Французький король Карл Великий видав декілька документів (капітулярій), 

спрямованих на регулювання судноплавства, заснував апарат посадових осіб, до 

компетенції яких належала охорона узбережжя і регулювання річкового 



46 

 

судноплавства. Також відомо, що землевласники Європи регулярно підвищували 

суми мита за прохід (таке мито мало назву «за прохід», «за охорону», «за 

перенавантаження» тощо), не забезпечуючи при цьому безпеки такого проходу. У 

країнах східної Європи феодали укладали між собою договори, в яких вирішували 

питання права проходу і розміри мита.[29, c.27] 

Розвиток зовнішньоекономічної діяльності, регулювання мореплавства та 

судноплавства внутрішніми водними шляхами дає підстави стверджувати про 

подальший розвиток суспільного виробництва та становлення транспортних 

відносин, переважно відносин, що виникають у зв’язку із здійсненням вантажних 

перевезень.  

Розвиток транспортних відносин відбувався паралельно із розбудовою 

транспортної інфраструктури. Це дає змогу констатувати про підвищення рівня 

суспільного виробництва і характеризувати у подальшому транспортні відносини 

як такі, що виникають у зв’язку із використанням об’єктів транспортної 

інфраструктури.  

Незважаючи на асоціацію транспорту із транспортними засобами (візками, 

суднами), за умови динаміки суспільного виробництва, він поступово набуває 

окремого значення – транспортного господарства, що здійснює перевезення, а 

головне, задіяний у наданні послуг за плату. Насамперед наведене пов’язано із 

модернізацією транспортних засобів, вдосконаленням їх конструкції. У такому 

розумінні слід наголосити на тому, що транспорт – це не лише транспортні 

засоби, а й інша інфраструктура, якої потребував з огляду на зростання обсягу 

виробництва процес перевезення. Впевнено можна вважати актуальним у той час 

питання щодо утримання і раціонального використання транспортних засобів. 

Про це свідчать історичні події, за яких на зміну каретам із кузовом приходять 

карети з дахом, облаштованим місцем для кучера, засклені карети, карети із 

гальмом, багатомісні екіпажі, диліжанси тощо. З’явилася так звана каретна 

промисловість, а також регулярне пасажирське і поштове сполучення. Після цього 

почалася нова технічна ера транспорту: винахід парової машини (паровий 

диліжанс), омнібусу (диліжанс із бензиновим двигуном), паровозу, парових 
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сухопутних екіпажів (автомобілів) тощо.[213, c.17-36]  

Технічний прогрес сприяв розвитку морського транспорту, адже 

колоніальна експансія і заморська торгівля вимагали нових технічних рішень у 

суднобудуванні. На зміну вітрильному флоту прийшов паровий водний 

транспорт, потім металеві парові судна (пароплави із металевою обшивкою), 

пароплави із гребними колесами та гребним гвинтом тощо. Розвиток 

пароплавства в Україні призвів до утворення так званих «пароплавних товариств і 

компаній». Не можна не зазначити про активні випробування перших літальних 

апаратів, оскільки зростав інтерес до їх створення.[644, c.17-21] 

 В літературі акцентовано увагу на тому, що перші спроби правового 

регулювання повітряного руху були пов’язані із встановленням заборон. У 1782 р. 

вперше повітряне судно відірвалося від землі, а у 1785 р. повітряна куля пролетіла 

через Ла-Манш. Відомо, що після дослідів із повітряними кулями паризька 

поліція у 1784 р. видала постанову, за змістом якої заборонялося використовувати 

кулі, нагрівання яких здійснюється за допомогою вибухонебезпечних речовин. У 

1819 р. було опубліковано перше розпорядження про безпеку повітряної навігації, 

а 1822 р. у США ухвалено рішення у першій судовій справі про заподіяння шкоди 

повітряним судном.[404] 

Огляд історичних подій дає підстави зробити висновок про те, що певний 

час перевага надавалася водним видам транспорту, що стало підставою для 

регулювання відповідних видів транспортних відносин. За правління Петра І було 

прийнято Статут про еверси, який визначав відносини судновласника із 

вантажовідправником і регулював порядок навантаження та розвантаження 

вантажів, а також визначав відповідальність і порядок відшкодування збитків: у 

разі пошкоджень, спричинених еверсом, збитки мав відшкодовувати 

судновласник, а збитки щодо товару мав нести купець. Отримання вантажу у той 

час підтверджувалося видачею розписки, яку можна вважати прототипом 

сучасного коносаменту.[644, c.18] 

Подальший розвиток транспортних відносин і виникнення транспортної 

системи також пов’язано з іменем Петра І та початком комерційного 
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мореплавства.  Розпочинається розбудова портового господарства. У 1715 р. було 

створено перший орган з питань управління торговельним і промисловим флотом 

– Комерц-колегію. Згодом, у 1781 р. прийнято Статут купецького водоплавства та 

у 1798 р. засновано Департамент водних комунікацій. У 1802 р. Комерц-колегія 

увійшла до складу Міністерства комерції, яке пізніше отримало назву 

Міністерства торгівлі. У 1809 р. затверджено Правила судноплавства, а потім 

утворено Управління водних і сухопутних сполучень, яке фактично було 

військовою установою.[631] 

Промислова революція призвела до розвитку транспорту на новій технічній 

основі та до будівництва залізниць. Відомо, що у США перша залізнична лінія 

завдовжки 64 км почала діяти у 1831 р., а перша залізниця у Франції з’явилася у 

1832 р., потім у Бельгії та Німеччині – у 1835 р., в Австрії – у 1837 р. Перша 

трансконтинентальна залізниця від Атлантичного океану до Тихого – від Нью-

Йорка до Сан-Франциско була збудована у 1869 р. Таким чином, довжина 

залізниць усього світу до 1870 р. зросла із 8,6 до 207,9 тис. км. У Росії перша 

залізниця завдовжки 27 км з’явилася у 1837 р. і з’єднала Петербург із Царським 

Селом. Перша велика залізниця з’єднувала Петербург із Москвою, це була 

двоколійна залізниця, рух якою відкрили у 1851 р. Залізниці України сполучали 

між собою Лівобережжя, Правобережжя і Південь із центром Росії.[714, c.17-27]  

Тривалий період часу у перевезеннях вантажів головну роль відігравали 

судноплавні річки. Водний транспорт змінювався завдяки появі перших 

пароплавів, а на суші залізничні дороги поступово замінювали гужовий 

транспорт. Такі зміни вимагали вдосконалення системи управління транспортом. 

Тому у 1829 р. Управління водних і сухопутних сполучень було перетворено на 

Головне управління шляхів сполучення. У цей період зросла кількість вантажних і 

пасажирських перевезень. У 1820 р. було створено першу транспортну компанію з 

перевезення пасажирів у диліжансах, а у 1833 р. прийнято Основні правила про 

устрій та утримання доріг. Відомо, що 4 листопада 1861 р. українською землею 

вперше проїхав пасажирський поїзд «Ярослав» із Відня до Львова. Першими 

залізницями в Україні стали Балаклавська залізниця (1855 р.), Перемишль–Львів 
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(1861 р.) на заході та Одеса–Балта (1865 р.) на півдні країни.[226;192;210;152;402]  

З метою централізації управління різними видами транспорту у 1865 р. було 

засновано Міністерство шляхів сполучення. До його складу належало Управління 

залізничних доріг, а приватні залізниці діяли як комерційні підприємства. Згодом 

до складу Міністерства шляхів сполучення увійшли чотири самостійних 

управління: експлуатаційне, технічне, господарське та адміністративне. Поява 

інфраструктури залізничного транспорту і розвиток залізничних перевезень 

зумовили доцільність прийняття Статуту Царськосельської залізниці у 1837 р. і 

Статуту Головного товариства російських залізниць, який об’єднав норми про 

будівництво залізниць. Ще однією значимою історичною подією стало прийняття 

у 1896 р. Постанови про порядок та умови перевезення важких речей і пасажирів 

по шосе відомства шляхів сполучення у саморушних екіпажах.[78;369] Ця 

Постанова започаткувала правове регулювання автотранспортних відносин 

шляхом затвердження правил перевезення. 

У 1917 р. утворюється Народний комісаріат шляхів сполучення, а 

паралельно – Комісія для розвантаження Московського залізничного вузла, 

Міжвідомча комісія зі змішаних залізнично-водних перевезень, Головна рада 

шляхів сполучення. У 1918 р. всі приватні залізничні дороги було 

націоналізовано, а у 1919 р. створено Вищу раду із залізничних перевезень. 

Відповідно до Постанови ВЦВК та РНК СРСР від 12 червня 1930 р. кожна 

залізниця отримала статус юридичної особи і почала працювати на основі 

власного виробничо-фінансового плану.[352, c.11-14] 

Наведене дає підстави визначити передумову, за якої відбувалося 

економічне утвердження різних видів транспорту та запроваджувалися заходи з 

управління різними видами транспорту. Можна зробити висновок про 

формування транспортної системи, функціональність якої забезпечувала 

господарська діяльність з перевезення річковим, морським, автомобільним та 

залізничним видами транспорту. Вирішення питання про правовий статус 

перевізника та утворення органів управління на різних видах транспорту свідчить 

про важливу роль цих суб’єктів у забезпеченні функціонування транспортної 
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системи. Разом з тим відзначимо, що формування транспортної системи 

відбувалося за принципом переваги одного виду транспорту над іншими залежно 

від рівня суспільного виробництва і попиту на певний різновид транспортних 

послуг. За наведених історичних передумов, виникнення транспортної системи 

можна вважати результатом розвитку економіки. Момент виникнення 

транспортної системи історично не був пов’язаний з прийняттям відповідного 

нормативного акту. 

Будівництво залізниць, поява парового водного флоту, перші спроби 

літакобудування і організації повітряного руху, а у подальшому створення 

механічних засобів пересування мали виключно позитивні економічні наслідки: 

поява машинобудування, а також зростання темпів виробництва, сполучення 

промислових і торговельних центрів у зв’язку із розвитком транспортних 

відносин.[108] Все це призвело до виокремлення транспортних відносин як 

самостійної групи суспільних відносин. 

Історичний огляд подій, що вплинули на виникнення транспортної системи, 

засвідчує, що у системі розподілу праці транспорту відведено особливу роль. 

Викладене насамперед стосується його участі у процесі виробництва, значення для 

розвитку економіки і визначення суспільно корисної транспортної діяльності, яка 

забезпечує функціонування транспортної системи. До передумов виникнення 

транспортної системи, зумовлених об’єктивними підставами розвитку економіки 

на різних історичних етапах, можна віднести з’явлення транспортних засобів, 

використання транспортних засобів для задоволення особистих та суспільних 

потреб, розбудову транспортної інфраструктури, що характеризується 

виникненням транспортних коридорів (маршрутів, шляхів сполучення), розвиток 

торговельних відносин, тощо.  

На нашу думку, виникнення і становлення транспортної системи в Україні є 

результатом розбудови транспортної інфраструктури. Спочатку виникла 

транспортна інфраструктура, а згодом з’явилися підстави для формування 

транспортної системи. Розбудова транспортної інфраструктури здійснювалася з 

огляду на виникнення різних видів транспортної діяльності, що відповідало 
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певному рівню розвитку суспільних відносин. Взаємозв'язок між суспільним 

виробництвом, розбудовою транспортної інфраструктури і транспортною 

діяльністю характеризує розвиток економіки, відповідає всім історичним етапам 

становлення транспортної системи і залишається бути характерним для 

транспортної системи за сучасних умов.  

Подальший розвиток транспортних відносин і формування галузевої 

транспортної системи пов’язуються з епохою СРСР. Це один із найзмістовніших 

періодів, за якого відбувався техніко-технологічний розвиток транспорту, держава 

реалізовувала заходи, спрямовані на взаємодію видів транспорту, регулювання 

різних видів транспортної діяльності, визначала господарсько-плановий характер 

роботи транспорту як матеріальної галузі економіки. Все це зумовило правовий 

інтерес до наведених питань і послужило підставою для теоретико-правового 

підходу до визначення транспортної системи як господарсько-правової, галузевої 

системи. 

За часів СРСР транспорт визначали як проміжну ланку між процесом 

виробництва і реалізації продукції. Таким чином, наголошувалося, що виготовлена 

продукція не може бути реалізована, якщо її не буде доставлено споживачеві. Отже, 

незважаючи на те, що транспорт не бере участі у виробництві продукції, він виконує 

виробничу функцію і відіграє ключову роль у реалізації внутрішньогосподарських і 

міжгосподарських зв’язків. Здійснюючи свою виробничу функцію, транспорт 

виконує роль посередника між виробництвом і споживачами, пов’язує галузі 

економіки, сприяє розвитку та вдосконаленню виробництва. Певну роль відведено 

транспорту у сфері забезпечення зовнішньоекономічних зв’язків держави. З огляду 

на викладене роль транспорту пояснювалася тим, що він є складним міжгалузевим 

організмом (курсив наш – О. К.). Транспорт не створює нової продукції і не змінює її 

речової природи, він лише переміщує продукцію.[647, c.8] Такий вузькоспеціальний 

підхід до визначення ролі транспорту та опосередкування його системи лише одним 

видом господарської діяльності – перевезенням – було покладено в основу правових 

норм, більшою мірою спрямованих на регулювання перевезень. Наведене засвідчено 

у наукових публікаціях П. Д. Самойловича, [571;572] К. Ф. Єгорова,[178;179] М. О. 
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Тарасова, [606; 607] присвячених питанням договору перевезення. Не можна 

не згадати прізвища науковців, які розкрили правові аспекти процесу перевезення і 

запропонували чимало теоретичних висновків, – О. Д. Кейліна, [223] В. Т. 

Смірнова, [588] О. Л. Маковського, [312] Г. П. Савічева, [564] В. Н. 

Ізволенського.[202] Їх внесок у розвиток юридичної науки становить підґрунтя для 

всіх подальших досліджень транспортного права в цілому та його окремих 

інститутів. Розробка концепцій морського, внутрішнього водного, залізничного, 

повітряного права відбувалася у межах правової галузевої спеціалізації. Це були 

спроби визначити загальні та спеціальні норми, акцентувати важливу роль 

кодифікації інститутів транспортного законодавства. Однак досліджуючи питання 

міжгалузевого і складного характеру організації транспортної системи, науковці 

переносили окремі питання і проблематику із площини практичної у площину 

економіки і права, що послужило підставою для дослідження не лише договірних 

відносин, а й інших видів транспортних відносин, звернення до питань управління, 

контролю у сфері транспорту, планування та організації певних видів транспортної 

діяльності.[608; 223; 145; 121; 77; 671; 206; 93] Актуальним на той час було питання 

економіки транспорту, що, власне, пояснювало важливу роль транспорту в економіці 

держави. Економіка транспорту визначалася як галузь економічної науки, що вивчає 

закономірності розвитку і функціонування транспорту як системи морського, 

річкового, автомобільного, залізничного, трубопровідного та повітряного 

транспорту. Саме у системному аспекті визначалися особливості кожного виду 

транспорту, економічні показники його роботи.[52; 667; 713; 26] 

За умови різних підходів (соціально-політичних, економічних, правових, 

історичних) до визначення ролі транспорту у сфері господарювання слушним є 

твердження Маркса К. про те, що транспорт є четвертою галуззю суспільного 

виробництва. Незважаючи на давність і політизацію вчень цього автора, наведена 

думка була актуальною за часів СРСР серед науковців, які досліджували питання 

транспортного права. В літературі зазначалося, що процес масового виробництва та 

реалізації продукції не може обійтися без переміщення цінностей. Транспорт є 

складовою усіх стадій процесу добування, обробки та перероблювання продукції. 
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Транспортування – невід’ємна частина процесу обігу.[608, c.3,67] Вважаємо 

некоректним долучатися до дискусії про сьогоднішню актуальність думки, тому 

звернімо увагу на її зміст. Отже, йдеться про транспортну промисловість, – саме 

таким чином Маркс К. наголошує значимість транспорту для процесу виробництва, 

оскільки він є самостійною галуззю виробництва, а тому й особливою сферою 

примноження виробничого капіталу. З іншого боку, ця сфера вирізняється тим, що 

становить продовження виробничого процесу в процесі обігу і для процесу 

обігу.[329, c.130] 

Транспорт – матеріально-технічна база суспільства, а його соціально-

економічна роль пов’язана із процесом виробництва. Транспорт об’єднує в єдине 

ціле галузі економіки, впливає на розміщення виробничих сил і в такий спосіб діє на 

рівень ефективності суспільного виробництва. З огляду на викладене слід зазначити, 

що збільшення обсягу роботи транспорту пов’язано із кількісним та якісним 

зростанням обсягу виробництва продукції, натомість розвиток транспорту і 

зростання його провізної здатності впливають на рівень та порядок розміщення 

виробництва. Транспортний процес є обов’язковим продовженням виробництва і 

створює матеріальну основу для розвитку системи внутрішніх територіально-

економічних і міжнародних зв’язків держави. Отже, прийнято вважати, що 

транспортна система держави пов’язана із територіальною структурою її 

господарства. Транспорт також визначають як галузь виробничо-соціальної 

інфраструктури, особливість його функціонування полягає в тому, що він має 

наслідком позатранспортний соціально-економічний ефект для інших 

обслуговуючих галузей економіки.[715;119] 

Соціально-економічною роллю транспорту зумовлена основна мета правової 

організації транспортної системи, адже правове регулювання передбачає закріплення 

у нормативному порядку господарських відносин, спрямованих на розвиток 

транспортної системи. Враховуючи основні тенденції щодо поєднання транспорту із 

виробництвом, визначають систему інтеграції виробництва, транспорту і 

споживання. Для забезпечення синхронізації роботи транспорту і виробництва 

прийнято визначати єдиний технологічний процес [638, c.58] і транспортну систему, 
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яка опосередковує цей процес. 

За часів СРСР основною ланкою економіки вважалося матеріальне 

виробництво. Однак умовою належного функціонування матеріального 

виробництва визначали ефективну роботу транспорту як цілісної системи. Отже, 

виокремлення виробничої функції транспорту у цей період набуває актуальності, 

оскільки транспорт є органічним елементом самого процесу виробництва. Разом 

із тим транспорт виконує ще одну важливу функцію – переміщення продукції із 

пункту виробництва до пункту споживання. Саме наведеним і зумовлено 

соціально-економічне значення транспорту, адже якщо переміщення не відбулося, 

правомірним буде твердження, що і виробництво не відбулося, оскільки не буде 

споживання, тобто результату виробництва. Таким чином, імовірно, взаємозв’язок 

виробництва, транспорту і процесу споживання продукції призвів у подальшому 

до визначення транспортної системи. Такий зв’язок зумовлює процес 

транспортування, який передбачає транспортування у сфері виробництва і 

транспортування зі сфери виробництва у сферу споживання. Транспорт як галузь 

матеріального виробництва має певні особливості, пов’язані із технікою, 

технологією, організацією та управлінням. Визначальні риси транспорту 

полягають у такому. По-перше, транспорт не створює нових матеріальних 

цінностей у виді продукції. Продукцією є саме переміщення, тобто надання 

послуг із перевезення. При цьому вартість перевезення приєднується до вартості 

продукції, перевезення якої здійснює транспорт. По-друге, продукція транспорту 

виробляється і реалізується водночас. Тому її не можна виробити завчасно, як 

іншу продукцію матеріального виробництва. Отже, транспорт визначають як 

складну і більш динамічну галузь, ніж інші види матеріального виробництва.[392, 

c. 16-19] 

За часів СРСР діяла єдина транспортна система, яка охоплювала всі 

республіки. Ця система становила складне багатогалузеве господарство та 

об’єднувала вісім видів транспорту: залізничний, морський, річковий, 

автомобільний, авіаційний, промисловий, трубопровідний і міський.[353; 97] 

Особливість транспортної системи СРСР становив взаємозв’язок усіх видів 
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транспорту, функціонування та розвиток яких відбувалися планомірно із метою 

забезпечення максимального задоволення транспортних потреб населення та 

галузей економіки за умов мінімальних витрат. Як основні підсистеми було 

визначено транспортні засоби та шляхи сполучення.[172; 581] Наприкінці 80-х рр. 

систему управління транспортом становили два рівні – загальносоюзний і 

республіканський. На загальносоюзному рівні роботу залізничного, повітряного і 

морського транспорту забезпечували Міністерство шляхів сполучення, 

Міністерство цивільної авіації і Міністерство морського флоту.[668; 596; 430]  

В УРСР діяли Міністерство автомобільного транспорту УРСР [472] і 

Головне управління річкового флоту при Раді Міністрів УРСР. Міністерство 

автомобільного транспорту УРСР мало статус республіканського органу 

державного управління УРСР і було підпорядковано Раді Міністрів УРСР. 

Міністерство автомобільного транспорту УРСР керувало підвідомчими 

підприємствами, організаціями та установами безпосередньо або через 

створювані в установленому порядку органи. Міністерство автомобільного 

транспорту УРСР, республіканські об’єднання, обласні управління 

автомобільного транспорту, обласні та міські виробничі об’єднання 

автомобільного транспорту та інші підвідомчі підприємства, організації та 

установи утворювали єдину систему Міністерства автомобільного транспорту 

УРСР. 

За часів СРСР становлення транспортної системи супроводжувалося 

прийняттям спеціальних нормативних актів, що регулюють суспільні відносини 

на різних видах транспорту. У сфері залізничного транспорту діяли Статут 

залізниць СРСР 1927 р., який згодом замінили Статутом залізниць СРСР 1935 р., 

що проголосив зобов’язання з виконання державних планів вантажних і 

пасажирських перевезень, а у подальшому було прийнято Статут залізниць СРСР 

1954 р., який передбачав зобов’язання залізниці забезпечити потреби держави у 

перевезенні вантажів і пасажирів. Найбільш змістовним був Статут залізниць 

СРСР 1964 р., в якому визначалися права, обов’язки і відповідальність залізниці, а 

також підприємств, установ і громадян, які користуються послугами залізничного 
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транспорту. У сфері морського транспорту головна роль належала кодифікації, у 

зв’язку з чим було прийнято кодекси торговельного мореплавства СРСР 1929 р. і 

1968 р. Із метою врегулювання відносин у сфері внутрішнього водного 

транспорту затверджено Статути внутрішнього водного транспорту СРСР 1930 р. 

і 1955 р. (останній діє і сьогодні в частині норм, що не суперечать Конституції 

України). У цей період прийнято повітряні кодекси СРСР 1932 р., 1935 р., 1961 р., 

1983 р. Для організації роботи автомобільного транспорту прийнято Статут 

автомобільного транспорту СРСР 1969 р.[644, c.19-21] 

Указом Президії Верховної Ради УРСР від 15 липня 1988 р. № 6196-XI було 

утворено республіканське Міністерство транспорту УРСР [526] і ліквідовано 

Міністерство автомобільного транспорту УРСР, а також Головне управління 

річкового флоту при Раді Міністрів УРСР. 

Після розпаду СРСР відбулося проголошення незалежності України і 

розпочався процес формування її транспортної системи. У Декларації про 

державний суверенітет України [126] йдеться про економічну самостійність України, 

побудову правової держави. Зазначається, що УРСР самостійно визначає свій 

економічний статус і закріплює його в законах. Народ України має виключне 

право володіти, користуватися і розпоряджатися національним багатством 

України.   

Транспортна система України у період державотворення була представлена 

Міністерством транспорту України, утвореним згідно з Указом Президента 

України від 26 листопада 1992 р. № 581/92 «Про Міністерство транспорту 

України».  Розпорядженням Президента України від 10 червня 1992 р. № 103/92-

рп було затверджено Положення про Міністерство транспорту України.[475] 

Основним проголошеним завданням Міністерства була організація роботи щодо 

створення національної транспортної системи. Таким чином, вважаємо, що 

зазначений Указ започаткував реалізацію заходів, спрямованих на формування 

транспортної системи України, до складу якої увійшли Державна адміністрація 

залізничного транспорту України, Державна адміністрація морського транспорту 

України, Державна адміністрація авіаційного транспорту України, підприємства, 
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установи та організації Української державної корпорації автомобільного 

транспорту та Українського міжгалузевого державного об’єднання річкового 

флоту «Укррічфлот».  

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 липня 1993 р. № 551-р 

було затверджено першу Цільову комплексну програму розвитку транспортного 

комплексу України «Транспорт» на 1993–2000 рр. [469] 

10 листопада 1994 р. було прийнято Закон України № 232/94-ВР «Про 

транспорт» (далі – Закон України № 232/94-ВР),[522] у ст. 1 якого наголошено 

роль транспорту у системі суспільного виробництва, зазначено, що транспорт є 

однією із найважливіших галузей суспільного виробництва і покликаний 

задовольняти потреби населення та суспільного виробництва в перевезеннях. 

Закон України № 232/94-ВР можна вважати основним нормативно-правовим 

актом транспортного законодавства, його норми дають підстав визначити 

транспортну систему України. 

У 1997 р. державою обрано курс на створення та функціонування 

національної мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні. Такі заходи 

були зумовлені інтеграцією транспортних мереж і транспорту України у 

міжнародну транспортну систему з метою залучення додаткових обсягів 

перевезень і валютних надходжень, скорочення транспортних витрат, наближення 

до міжнародних стандартів перевезень пасажирів і вантажів, енергетичних та 

екологічних показників роботи транспорту і збільшення частки експортного 

потенціалу України на міжнародному ринку транспортних послуг шляхом 

значного підвищення конкурентоспроможності українських перевізників; 

підтримання оперативної готовності транспортної системи України до 

використання її в інтересах підвищення обороноздатності держави.[455] 

Указом Президента України від 11 травня 2000 р. № 678/2000 було 

затверджено нове Положення про Міністерство транспорту України.[476] У числі 

завдань Міністерства було визначено управління транспортним комплексом, а 

також забезпечення взаємодії та координації роботи автомобільного, авіаційного, 

залізничного, морського і річкового транспорту, вжиття заходів щодо розвитку 
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єдиної транспортної системи України, створення рівних умов для розвитку 

господарської діяльності підприємств транспорту всіх форм власності, а також 

створення умов для інтеграції транспортного комплексу України до європейської 

та світової транспортних систем. Згодом компетенцію органу виконавчої влади у 

сфері транспорту було розширено і доповнено повноваженнями у сфері зв’язку. 

Таким чином, відповідно до Указу Президента України від 27 вересня 2004 р. 

№ 1009/2004 «Про Положення про Міністерство транспорту та зв’язку України» 

[511] цей орган державної влади отримав назву Міністерство транспорту та 

зв’язку України, за змістом своїх завдань щодо галузі транспорту мав забезпечити 

впровадження державної політики в галузі автомобільного, залізничного, 

морського і річкового транспорту, а також забезпечити створення умов для 

інтеграції національної транспортної системи України у європейську та світову 

транспортні системи. 

Для прискорення розвитку транспортно-дорожнього комплексу, 

забезпечення його інтеграції в європейську та світову транспортні системи 

постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2000 р. № 1931 схвалено 

Державну програму розвитку транспортно-дорожнього комплексу на 2000–2004 

рр. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. № 234-р 

затверджено Концепцію розвитку системи регулювання авіаційної діяльності у 

сфері створення та використання малих повітряних суден,[454] за змістом якої 

польоти повітряних суден із некомерційною метою віднесено до польотів 

повітряних суден авіації загального призначення. Постановою Кабінету Міністрів 

України від 21 вересня 2005 р. № 939 затверджено Програму формування та 

розвитку Державної спеціальної служби транспорту на 2005–2015 рр.[492] Ці 

державні програми свідчать, що інтерес до транспортної системи зумовлений 

не лише показниками роботи видів транспорту, а й перспективами розвитку 

транспортної системи як такої, що має поєднати питання функціонування різних 

видів транспорту з питаннями розвитку транспортної інфраструктури. 

З метою інтеграції транспортної системи України до транс’європейської 

шляхом приведення стану вітчизняної транспортної мережі у відповідність до 
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норм і стандартів ЄС постановою Кабінету Міністрів України від 

12 квітня 2006 р. № 496 затверджено Програму розвитку національної мережі 

міжнародних транспортних коридорів в Україні на 2006–2010 рр.[491] 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 липня 2008 р. № 1051-р 

схвалено Стратегію розвитку морських портів України,[517] що передбачала 

створення умов для досягнення у найближчій перспективі морськими портами 

України рівня розвитку, необхідного для забезпечення їх функціонування як 

повноправних суб’єктів міжнародної транспортної системи.  

У подальшому Указом Президента України від 09.12.2010 р. № 1085/2010 

«Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» [470] було 

утворено Міністерство інфраструктури України, Державну автотранспортну 

службу України, Державну авіаційну службу України, Державну службу зв'язку 

України, Державну службу морського та річкового транспорту України, 

реорганізувавши Міністерство транспорту та зв'язку України, а також поклавши 

на Міністерство, що утворюється, функції з реалізації державної політики у сфері 

туризму.  

Постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 р. № 460 було 

затверджено «Положення про Міністерство інфраструктури України», [473] 

відповідно до якого Мінінфраструктури є головним органом у системі 

центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну політику на різних видах транспорту, а також забезпечує розвиток, 

будівництво, реконструкцію та модернізацію транспортної інфраструктури. 

Хронологічний аналіз завдань і компетенції вищого органу державної влади 

у сфері транспорту дає підстави вважати, що вжиття заходів, які мали характер 

загальноправових і були спрямовані на визначення транспортної системи 

України, розпочалися у 1992 р. Таким чином, відбулося детермінування самої 

транспортної системи та її складових. Починаючи із 2000 р. держава 

реалізовувала заходи, спрямовані на управління галуззю транспорту та розвиток 

транспортної системи. Завдяки таким заходам було закладено правовий 

фундамент євроінтеграційних процесів, і є підстави вважати, що транспортна 
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система України завершила період самоутвердження. Із 2004 р. розпочався етап 

державної політики, спрямованої на інтеграцію національної транспортної 

системи України в європейську і світову транспортні системи. З 2015 року 

державою впроваджуються заходи, спрямовані на реформування транспортної 

системи України.  

Таким чином, у процесі становлення та розвитку транспортної системи 

України можна виділити п’ять періодів: 1) становлення транспортної системи 

України у процесі державотворення (1991-1994 рр.); 2) формування транспортної 

системи України як галузевої господарської системи (1994-2004 рр.); 3) 

визначення пріоритетних напрямів розвитку транспортної системи України (2004-

2010 рр.); 4) структурно-галузевого реформування транспортної системи України 

відповідно до мети євроінтеграції (2010-2015 рр.); 5) вдосконалення правового 

забезпечення функціонування транспортної системи України в умовах 

євроінтеграції (з 2015 року дотепер). 

Становлення в Україні транспортної системи характеризується прийняттям 

нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію загальноправових, 

галузево-правових та інтеграційно-правових заходів, які у визначеній 

послідовності та сукупності зумовили самоутвердження транспортної системи як 

основної галузевої субстанції економіки держави, а також забезпечили 

раціоналізацію заходів державної транспортної політики, спрямованої на 

євроінтеграційні процеси. В умовах євроінтеграції відбувається структурно-

галузеве реформування транспортної системи України, яке потребує 

вдосконалення правового регулювання. 

 

 

1.2  Економіко-правові передумови розвитку транспортної системи  

Господарсько-правова концепція, прийнята нами за основу для визначення 

транспортної системи і відповідних їй правових категорій, характеризується з 

позицій з’ясування соціально-економічної ролі транспорту не тільки у 

взаємозв’язку з процесом виробництва, але і для економіки в цілому, 
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опосередковуючи таким чином основне призначення транспорту як галузі 

економіки.[259] 

Актуальність питання пояснюється безспірністю та однозначністю 

розуміння транспорту науковцями різного фаху (юристи, економісти, державні 

управлінці тощо). Зауважимо, що у різні часи й до сьогодні поняття транспорту 

пов’язано з уособленням того, що стосується процесу перевезення, у такому 

контексті прийнято говорити про переміщення. Не змінює наведеного смислового 

значення вжиття науковцями іншої термінології, а саме: діяльність транспорту, 

транспортування, використання транспорту тощо. У більш широкому розумінні 

також може йтися про те, що пов’язано із користуванням шляхами сполучення і 

транспортними засобами.[608, c.4] Викладене пояснюється тим, що переміщення 

неможливо уявити без засобів і способів, за допомогою яких воно здійснюється. 

Тому в юридичній літературі певне місце відведено положенням, що стосуються 

користування повітряним простором, правового режиму внутрішніх водних 

шляхів, дорожнього господарства тощо. Науковці беруть ці положення за основу 

для визначення транспорту загалом.  

У літературі, зокрема, зазначено, що транспорт становить єдину систему 

залізничних, автомобільних, річкових, морських, трубопровідних і повітряних 

шляхів сполучення. Всі види транспорту безпосередньо пов’язані один з одним і 

взаємодіють під час виконання перевезень. [636, c.13] Проте не можна 

не зазначити, що для таких видів транспорту як морський і річковий (внутрішній 

водний) з’ясування питання про режим водних шляхів є необхідним з огляду на: 

(а) визначення сфери дії окремих нормативних актів, (б) застосування правил 

судноплавства; (в) виявлення правопорушника і необхідності застосування до 

нього відповідних санкцій. У найбільш широкому розумінні транспорт 

визначають як сукупність не лише засобів перевезення та шляхів сполучення, а 

також і засобів керування та зв’язку, різних технічних пристроїв, механізмів і 

споряджень, що забезпечують процес перевезення.[188, c.8] 

Разом із тим слід погодитися, що незважаючи на різні запропоновані у 

літературі дефініції транспорту, їх зміст завжди пов’язаний із соціально-
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економічною роллю транспорту. Зокрема, Маркова А. М. зазначає, що транспорт 

обслуговує потребу в перевезеннях усіх галузей економіки, як сфери 

матеріального виробництва, так і нематеріальної сфери. Транспорт забезпечує 

постійний зв’язок між господарськими одиницями, що є необхідним для розвитку 

виробництва, обміну, задоволення різних потреб економіки і населення.   [328, 

c.1-7] Транспорт забезпечує перевезення вантажів, переносить на них свою 

вартість та утворює нову вартість. З огляду на викладене транспорт визначають як 

галузь матеріального виробництва, що забезпечує виробничі та невиробничі 

потреби галузей економіки і населення у перевезеннях. Адже транспорт має три 

елементи, характерні для будь-якої галузі матеріального виробництва: предмети 

праці – об’єкти перевезення (вантажі, пасажири); засоби праці – транспортні 

засоби; характеризується як доцільна діяльність людей – праця.[723] 

Поняття «транспорт» (від лат. transportare – перевозити, переміщувати) має 

основоположне значення для детермінування транспортної системи. Узагальнення 

різних смислових значень цієї категорії полягає у формулюванні таких положень: 

(а) транспорт є окремою галуззю економіки; (б) це поняття використовується для 

з’ясування ролі та значення перевезень у сфері господарювання (для суспільного 

виробництва та економіки в цілому); (в) це поняття застосовують для позначення 

сукупності та відмежування транспортних засобів (наприклад, морські судна, 

буксири, яхти тощо називають морським транспортом, літаки, гелікоптери – 

повітряним/авіаційним транспортом). Незважаючи на різні концептуальні 

положення щодо визначення транспорту, найбільш поширеним є положення, 

згідно з яким у цій категорії поєднується зміст понять «транспорт» і 

«перевезення». Такий висновок можна зробити на підставі того, що у довідковій 

літературі визначення транспорту переважно пов’язують із процесом перевезення, 

а саме: асоціації транспорту з процесом перевезення (коли як транспорт 

розуміють безпосередньо перевезення) та/або засобами перевезення (коли як 

транспорт мають на увазі певний вид транспортного засобу).[637, c. 408-409] 

Разом із тим слід зазначити, що з господарсько-правових позицій може йтися і 

про перевезення, оскільки це вид господарської діяльності, і про транспорт як 
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галузь економіки. Проте змістовне навантаження наведених категорій є різним, їх 

слід розглядати у площині загального і спеціального. Категорія «перевезення» 

не може охопити усього змісту категорії «транспорт», оскільки є лише одним із 

видів господарської діяльності, що здійснюється у сфері транспорту, і власне 

може розглядатися як одна із правових форм організації господарських правових 

зв’язків у транспортній системі. З огляду на викладене вважаємо, що узагальнення 

різних понять транспорту є необхідним для з’ясування його функціональної, 

соціально-економічної ролі у сфері господарювання, а також для визначення 

окремої галузі економіки.  

Зважаючи на важливість його ролі в економіці, транспорт слід вважати 

окремою галуззю економіки, що належить до сфери матеріального виробництва 

відповідно до Міжнародної стандартної класифікації усіх видів економічної 

діяльності (прийнятої ООН у 1968 р.) і Національного класифікатора України 

«Класифікація видів економічної діяльності», затвердженого наказом Державного 

комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 

29 листопада 2010 р. № 530. Зокрема, галузями транспорту визначено наземний і 

трубопровідний транспорт, водний транспорт, авіаційний транспорт, складське 

господарство та допоміжну діяльність у сфері транспорту.  

На нашу думку, основу господарсько-правової концепції визначення 

транспортної системи становлять висновки про таке: (а) соціально-економічна 

роль і значення транспортної системи пов’язані із визначенням транспорту як 

окремої галузі економіки, а також із суспільно-корисним значенням господарської 

діяльності на різних видах транспорту, яка забезпечує наявність структурних 

господарських зв’язків та зумовлює господарсько-правове регулювання; 

(б) господарсько-правове регулювання відносин, що виникають у зв’язку із 

організацію транспортної системи, спрямоване на функціонування та розвиток 

транспортної системи України шляхом впровадження заходів державного 

регулювання, спрямованих на реформування, євроінтеграцію та входження до 

транспортних систем вищого рівня.  

Господарсько-правове регулювання у вузькому розумінні, якщо воно 
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спрямовано на регулювання окремих видів господарської діяльності, може мати 

спеціальну галузеву мету і визначатися як сукупність форм і способів правового 

впливу держави на поведінку учасників визначеного виду господарських 

відносин, що виникають у зв’язку із здійсненням певного виду господарської 

діяльності. Однією з особливостей господарсько-правового регулювання 

транспортних відносин є визначення його загальної галузевої мети. Господарсько-

правове регулювання має бути спрямовано на регулювання різних видів 

транспортних відносин, що виникають у зв’язку із функціонуванням транспортної 

системи. Наведене є необхідним для системного аналізу ознак транспортної 

системи, а також становить передумову дослідження таких правових категорій як 

транспортні правовідносини, транспортне законодавство, транспортне право. 

Теоретичний інтерес до категорії «транспорт» зумовлений також інтересом 

до суміжних категорій, уже відображених у літературі та у нормативних актах: 

транспортна система, транспортно-дорожній комплекс, транспортні договори, 

транспортне законодавство тощо. Прийнято вважати, що додавання слів 

«транспорт», «транспортний» впливає на зміну сутності або вносить певні 

уточнення щодо сутності явища, правової категорії тощо. Таким чином, можемо 

говорити про спеціальну кваліфікаційну ознаку. Ця ознака засвідчує 

різновидність, кваліфікацію та особливу правову природу тої чи іншої правової 

категорії як такої, що стосується транспорту.[227]  

Разом із тим варто звернути увагу на актуальність питання про визначення 

терміна «транспорт» у нормативних актах господарського законодавства. Викладене 

можна пояснити такими положеннями та аргументами. Основним нормативним 

актом, спрямованим на регулювання транспортних відносин, є Закон України 

№ 232/94-ВР. Однак цей Закон не надає визначення транспорту, в ньому йдеться 

лише про мету, основні завдання та становлення в Україні єдиної транспортної 

системи. Звернення до категорії «транспорт» також є цілком логічним у контексті 

інших нормативних актів, скажімо, законів України «Про трубопровідний 

транспорт», «Про залізничний транспорт», «Про автомобільний транспорт» тощо. 

З наведених підстав категорія «транспорт» набуває загальноправового значення, 
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адже звичайний термін «транспорт», вжитий у текстах нормативних актів, звертає 

на себе увагу, набуваючи ознак правової категорії. Зазначене є цілком логічним, 

оскільки у процесі аналізу чи тлумачення норм транспортних законів не можна 

обійтися без категорії «транспорт». Наприклад, автомобільний транспорт 

визначають як один із видів транспорту, а законодавство, що регулює 

автотранспорту діяльність, набуває спеціального характеру, оскільки має 

відповідати загальним нормам, тобто нормативним актам, що регулюють 

транспортну діяльність у цілому. Незважаючи на те, що категорія «транспорт» 

стосовно решти похідних від неї категорій має загальний характер, це 

не применшує її правового значення. Таким чином, упевнено можна заявити про 

своєчасність і доцільність включення категорії «транспорт» до нормативних актів 

господарського законодавства. Необхідність закріплення поняття транспорту у 

нормативних актах пояснюється також загальнотеоретичним інтересом, з огляду 

на який «транспорт» може бути визначено як правову категорію, що має 

господарсько-правовий характер.  

Отже, транспорт може бути визначений як структурна складова економіки 

України, галузь матеріального виробництва, що відповідає організації 

транспортної системи України відповідно до її функціонального призначення, 

зумовленого організацією та здійсненням транспортної діяльності. З огляду на 

викладене вважаємо за доцільне навести запропоноване визначення транспорту в 

Законі України № 232/94-ВР та у главі 32 ГК України. 

У контексті висловленої пропозиції щодо доцільності визначення і 

застосування категорії «транспорт» варто зауважити, що як убачається із аналізу 

нормативних актів, законодавець подекуди зловживає цією категорією. Наведене 

стосується назви окремих нормативних актів, а також безсистемного вжиття 

категорії в окремих нормативних актах, що зумовлює відсутність логічного 

зв’язку в процесі аналізу деяких правових норм. Як уже зазначалося, 

детермінування категорії «транспорт» насамперед зумовлено соціально-

економічною роллю і значенням транспорту, його місцем у сфері 

господарювання. По суті, цей термін узагальнює все те, що стосується відповідної 
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галузі. Тому враховуючи викладене, варто звернути увагу на назви окремих 

нормативних актів, що містять слово «транспорт», і зміст цих нормативних актів. 

Такий аналіз дає підстави однозначно стверджувати, що зміст не відповідає назві, 

а сама назва є некоректною. З теоретичних позицій головною умовою 

правильного застосування закону є з’ясування його сутності. Для цього 

запропоновано чимало видів тлумачення. У нашому випадку наведене стосується 

логічного тлумачення – з’ясування думки, викладеної у законі, шляхом 

зіставлення слів, вжитих у законі для її втілення.[693, c.51]  

Однозначність термінології має важливе практичне значення. Науково-

технічний розвиток призвів до появи чималої кількості нових термінів, які за 

своєю природою є принципово новими або замінюють наявні чи недостовірно 

змінюють їх сутність. Слід звернути увагу на запропоновані у літературі поняття 

логістики, інтермодальних перевезень, транспортних коридорів, маршрутизації 

перевезень, транспортної забезпеченості тощо. Такі категорії частково вже 

відображені у нормативних актах і, напевно, можуть становити господарсько-

правовий інтерес, проте їх смислове значення переважно залежить від основних 

категорій.  

До категорій, які становлять господарсько-правовий інтерес, можна 

віднести вид транспорту. Детермінування виду транспорту є необхідним для 

подальшого визначення транспортної системи як господарської системи і, власне, 

стосується її структурної побудови, визначення внутрігалузевих систем 

(підсистем, підгалузей). 

Наявність різних видів транспортних засобів, особливості їх використання є 

підставою для визначення різних правових категорій та об’єднання у групи за 

спільними ознаками (види договорів перевезення, правила перевезень тощо). 

Саме за видами транспортних засобів, на нашу думку, доцільно визначати види 

транспорту. Транспортну систему також становлять різні види транспорту. Вид 

транспорту потребує визначення як правова категорія, відповідно до якої у складі 

транспортної системи відбувається виокремлення групи елементів транспортної 

інфраструктури, ключовими для якої є загальне функціональне призначення 
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транспортних засобів окремого виду, формування господарських зв’язків у 

процесі здійснення галузевих (системних) видів транспортної діяльності, а також 

спеціальне галузеве правове регулювання.  

Видами транспорту є: водний транспорт (морський та річковий), повітряний 

(авіаційний) транспорт, автомобільний транспорт, залізничний транспорт, 

трубопровідний транспорт, міський електротранспорт, метрополітен, тощо. За 

функціональним призначенням види транспорту можуть належати до однієї із 

таких категорій: транспорт загального користування чи промисловий транспорт. 

Саме за видами транспорту відбувалося ухвалення основних нормативних актів у 

сфері транспорту, кодифікація транспортного законодавства. Критерій виду 

транспорту взято за основу прийняття головних директив ЄС. За видами 

транспорту визначається структура транспортної системи України. 

Із господарсько-правових позицій може досліджуватися питання взаємодії 

видів транспорту, оскільки характер взаємодії за умов розвитку ринкової  

економіки значно змінився. Зазначимо, що саме взаємодія всіх видів транспорту 

була характерною ознакою транспортної системи за часів СРСР, коли 

вантажопотоки розподілялися між різними видами транспорту за планом, залежно 

від районів виробництва і споживання продукції, техніко-економічних та 

експлуатаційних особливостей, а також забезпечення найбільшої економічності, 

терміновості та безпеки перевезень. За таких умов правильне використання різних 

видів транспорту визначалося як найважливіше завдання економіки, оскільки 

взаємодія різних видів транспорту мала на меті скорочення маршруту 

перевезення, зниження собівартості перевезень, скорочення капіталовкладень 

тощо. Однак, безумовно, на з’ясування рівня розвитку окремих видів транспорту 

впливали географічні умови та досягнення техніки, і саме таким чином 

визначалася сфера економічно ефективного використання різних видів 

транспорту.[636]  

Значення і роль пропорційності розвитку транспорту розглядаються 

переважно у площині досконалості державного регулювання роботи транспортної 

системи. Основна мета пропорційності – визначити показники роботи і ступінь 
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розвитку транспорту в цілому та його складових – видів транспорту. Такий захід 

застосовують для визначення ролі транспорту у сфері господарювання, адже він 

дає можливість з’ясувати, наскільки транспорт спроможній задовольняти потреби 

населення та економіки. Відповідно до етапів формування транспортної системи 

пропорційність розглядають у трьох аспектах: загальноекономічному 

(виробництво і транспорт), міжгалузевому (пропорції між видами транспорту), 

внутрішньогалузевому (пропорції між складовими та окремими елементами 

стосовно кожного виду транспорту).[328, c. 11]  

Сьогодні питання пропорційності є не менш актуальним. Зокрема, завдяки 

аналізу пропорційності щодо транспортної системи можна визначити, як 

змінюються кон’юнктура ринку перевезень і розподіл перевезень між різними 

видами транспорту, як відбувається розвиток транспорту в цілому та його 

окремих видів, які саме види транспортної діяльності набувають подальшого 

розвитку та інше. Проте запропоновані аспекти пропорційності, на нашу думку, є 

дещо застарілими і потребують переосмислення. Причинами цього є насамперед 

економічні перетворення та зміни у державному регулюванні транспортної 

системи. З огляду на викладене актуальними залишаються питання соціально-

економічної ролі та значення транспорту в цілому і його видів зокрема, а також 

виконання різними видами транспорту визначених завдань і мети транспорту – 

задоволення потреб населення та виробництва у перевезеннях та інших 

транспортних послугах. Пропорційність у буквальному значенні на сьогодні 

неможлива за відсутності заходів державного регулювання, спрямованих на 

пропорційність роботи кожного виду транспорту. Принципи ринкової економіки 

не відповідають заходам повного і завчасного планування роботи транспорту 

таким чином, щоб забезпечити однакову участь у виробничому процесі всіх видів 

транспорту. Однак на сьогодні є достатньо підстав вважати, що реалізація заходів 

економічної стратегії та економічної тактики зумовлюють дещо інші 

характеристики взаємодії різних видів транспорту. Пропорційність сьогодні 

набула іншого соціально-економічного і правового значення. На зміну їй 

прийшли інші показники, характеристики та категорії, що визначають ступінь 
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участі в економіці різних видів транспорту, їх взаємодію і правове регулювання. 

Своєчасним вважаємо питання про координацію господарської діяльності на 

різних видах транспорту (далі – координація видів транспорту), що становлять 

транспортну систему України. Координація видів транспорту не зумовлює 

визначення чітких пропорцій за видами транспорту та пропорційності показників 

роботи кожного виду транспорту, проте дає підстави визначити технологічні та 

організаційно-економічні характеристики організації транспортної системи в 

цілому, а також визначити роль її складових – видів транспорту. Координація є 

кваліфікаційно-правовою ознакою різних організаційних процесів, робіт і послуг 

на транспорті: організації вантажопотоків, організації потоків рухомого складу за 

участю різних видів транспорту, організації перевалки вантажів з одного виду 

транспорту на інший, організації прямих перевезень у змішаному сполученні 

тощо. Координація потребує відповідних заходів державного регулювання, 

спрямованих на удосконалення роботи транспортної системи, а саме: з’ясування 

функціональних зв’язків транспортної системи з іншими галузями економіки, 

можливості подальшого пропорційного розвитку різних видів транспорту, 

визначення ефективності роботи різних видів транспорту та їх можливої 

спеціалізації на певних послугах, обґрунтування тарифної і цінової політики на 

транспорті, розробка уніфікованих правил перевезення, вдосконалення практики 

роботи із транспортними документами тощо. Слушною є думка Ю. Є. Пащенка, 

який вважає, що для оцінки результатів господарської діяльності транспорту, 

характеристики його продуктивних можливостей доцільним буде скористатися 

системою показників, які можуть бути загальними для всіх видів транспорту і 

специфічними для окремих його видів.[397, c.33] 

З огляду на викладене координація господарської діяльності на різних видах 

транспорту, що становлять транспортну систему України, може бути визначена як 

сукупність організаційно-правових заходів, спрямованих державою на 

концентрацію в економіці різних видів транспорту шляхом забезпечення 

можливості здійснення суб’єктами господарювання у галузі транспорту різних 

видів господарської діяльності згідно з принципами свободи підприємницької 
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діяльності, обмеження монополізму, розвитку конкуренції та іншими принципами 

господарювання. Координація зумовлює нормативно-правові підстави для 

визначення транспортної системи, необхідність і своєчасність заходів економічної 

стратегії та економічної тактики, а також забезпечує результат правового 

регулювання, спрямований на її галузеве функціонування: загальне правове 

регулювання, що адресується організації транспортної системи та спеціальне 

правове регулювання різних видів транспортної діяльності. Координація видів 

транспорту спрямована на імплементацію основних нормативних вимог ЄС, є 

необхідною умовою для подальшого розвитку та інтеграції транспортної системи 

України. Координація може набувати різного характеру – визначати взаємозв’язок 

між структурними складовими транспортної системи (підсистемами, 

підгалузями), а також свідчити про консолідованість складових транспортної 

системи у вирішенні загальних галузевих завдань. Таким чином, координація не 

лише характеризує транспортну систему, дає підстави визначити напрям 

структурно-галузевої державної політики, орієнтований на правове забезпечення 

галузевої функціональності транспортної системи на двох рівнях:  

1) макроекономічному, відповідно до якого визначається роль транспорту в 

цілому за участю всіх його видів в економіці і забезпечується загальносистемна 

галузева функціональність; 

2) галузевому, відповідно до якого визначається роль кожного виду 

транспорту в економіці, а саме розподіл видів транспортної діяльності між видами 

транспорту, і забезпечується внутрісистемна галузева функціональність. 

Основою правового забезпечення галузевої функціональності транспортної 

системи України на загальногосподарському рівні є положення Національної 

транспортної стратегії України на період до 2030 р., схваленої розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 р. № 430-р.[515] (далі – 

Транспортна стратегія). За змістом Транспортної стратегії сучасна 

інфраструктура, чесні ринкові умови та вільна ринкова конкуренція, ефективний 

розвиток і координація діяльності різних видів транспорту разом із 

запровадженням ефективної системи державного регулювання та управління 
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забезпечать основу для розвитку та функціонального зростання національної 

транспортної системи України. Підвищення ефективності та якості надання 

транспортних послуг надасть змогу поліпшити його конкурентоспроможність, 

стимулюватиме український експорт і сприятиме розвитку внутрішнього 

виробництва і торгівлі. Разом із тим вважаємо, що положення про координацію 

господарської діяльності на різних видах транспорту мають бути викладені у 

Законі України № 232/94-ВР, оскільки він є основним нормативним актом щодо 

регулювання транспортних відносин.  

Пропонуємо доповнити ст. 1 Закону України № 232/94-ВР частиною 3 у 

такій редакції: «Держава забезпечує впровадження організаційно-правових 

заходів, які спрямовуються на концентрацію в економіці різних видів транспорту 

шляхом забезпечення можливості здійснення суб’єктами господарювання різних 

видів господарської діяльності згідно з принципами свободи підприємницької 

діяльності, обмеження монополізму, розвитку конкуренції та іншими принципами 

господарювання.» 

Загальносистемна і внутрісистемна галузева функціональність дають змогу 

визначити особливості соціально-економічних передумов становлення та 

розвитку транспортної системи, а також з’ясувати її значення для економіки. 

На практиці питання галузевої функціональності пов’язані із показниками 

обсягів перевезення, обробки вантажів тощо, залежно від виду транспорту та виду 

господарської діяльності. Так, у літературі зазначено про постійну тенденцію до 

змін у структурі вантажопотоків транспорту, що зумовлює різні співвідношення 

між видами транспорту. В Україні розподіл вантажних перевезень між видами 

транспорту має такі пропорції: автомобільним транспортом – 1255 млн т, 

залізничним – 514 млн т, трубопровідним – 196 млн т, річковим – 15 млн т, 

морським – 9 млн т, авіаційним – 0,1 млн т. Перевезення пасажирів за видами 

транспорту розподілено таким чином: автомобільним транспортом – 4173 млн, 

залізничним – 447 млн, річковим – 2 млн, морським – 8 млн, авіаційним – 

5 млн.[213, c. 196-197] Однак, як уже зазначалося, показники роботи різних видів 

транспорту не можуть бути вирішальними і зумовлювати розвиток пріоритетних 
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видів транспорту, всі види транспорту та види господарської діяльності мають 

розвиватися та здійснюватися відповідно до заходів державного регулювання і 

бути однаково спрямованими на реформування та євроінтеграційні процеси в 

галузі транспорту. 

Визначення соціально-економічної єдності всіх видів транспорту 

спрямоване на визначення мети господарсько-правового регулювання. Для цього 

у літературі та нормативних актах застосовують спеціальну категорію – єдина 

транспортна система.  

Єдина транспортна система – це сукупність усіх видів транспорту разом із 

транспортною мережею, рухомим складом, а також організаційно-технологічними 

формами процесу перевезення, що забезпечують безперервність, планомірність і 

пропорційність розвитку транспортної системи. Питання єдності транспортної 

системи не можна вважати новим. У літературі наведено різні характеристики 

єдності, однозначно спрямовані на визначення особливостей транспортної 

системи у різні часи. Узагальнення таких характеристик може бути представлено 

такими ознаками: соціально-економічна єдність, економіко-територіальна єдність, 

організаційно-технологічна єдність. [328, c.9-10] Проте звернення до питання 

єдності переважно спрямовує авторів до детального аналізу видів транспорту, а 

також мети єдності. Слід акцентувати, що єдність транспортної системи повинна 

відповідати вимогам суспільного виробництва та національної безпеки, мати 

розгалужену інфраструктуру для надання всього комплексу транспортних послуг, 

у тому числі для складування і технологічної підготовки вантажів до 

транспортування, забезпечення зовнішньоекономічних зв’язків України.[723, 

c.41]  

Таким чином, єдину транспортну систему визначають як комплекс різних 

видів транспорту, що перебувають у взаємозв’язку та у взаємодії, а також 

забезпечують потреби у перевезеннях населення й виробництва із найменшими 

витратами.[392, c. 21] Транспортна система зазвичай визначається як комплекс 

різних видів транспорту, що перебувають у взаємодії та взаємозалежності під час 

виконання перевезень. На відміну від наведеного, поняття «єдина транспортна 
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система» застосовують для наголошення соціально-економічної єдності всіх видів 

транспорту.[14, c.13] 

На нашу думку, єдність транспортної системи України можна вважати її 

структурно-галузевою ознакою, відповідно до якої визначається єдність її 

галузевих ланок - структурних складових (підсистем, підгалузей), що 

безпосередньо та координовано забезпечують галузеве функціонування 

транспортної системи як цілісного господарського утворення, опосередковують 

організацію і здійснення різних видів господарської діяльності на транспорті та 

зумовлюють системне правове регулювання.  

Відповідно до структурно-галузевої ознаки організація транспортної 

системи спрямована на забезпечення галузевого господарського зв’язку на двох 

рівнях, яким відповідають: 

1) соціально-економічна єдність, зумовлена загальногалузевою метою 

транспортної системи – задовольняти потреби населення та економіки у 

перевезеннях та інших видах транспортних послуг, що забезпечує наявність 

загальносистемного господарського зв’язку і вищий галузевий рівень організації; 

2) організаційно-технологічна єдність, зумовлена реалізацією заходів із 

координації різних видів господарської діяльності на тому чи іншому виді 

транспорту, що забезпечує наявність внутрісистемного господарського зв’язку і 

нижчий підгалузевий рівень організації. 

Узагальнюючи основні теоретичні положення господарсько-правової 

концепції визначення транспортної системи, пропонуємо внести зміни до глави 32 

ГК України, а саме змінити її назву на «Правове регулювання транспортної 

діяльності» та викласти частини 1–4 ст. 306 у такій редакції: 

«1. Транспорт – структурна складова економіки України, галузь 

матеріального виробництва, яка забезпечує задоволення потреб виробництва і 

населення у переміщенні продукції та наданні інших видів транспортних послуг. 

2. Функціонування транспортної системи України відповідає структурно-

галузевому рівню організації економіки, відповідно до якого визначаються мета 

та завдання функціонування системи, суб’єкти, що забезпечують її 
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функціонування, порядок використання об’єктів транспортної інфраструктури, а 

також інші особливості державного регулювання, напрямки розвитку та заходи, 

спрямовані на інтеграцію до європейської та інших міжнародних транспортних 

систем. 

3. Держава забезпечує впровадження організаційно-правових заходів, які 

спрямовуються на концентрацію в економіці різних видів транспорту шляхом 

забезпечення можливості здійснення суб’єктами господарювання різних видів 

господарської діяльності згідно із загальними принципами господарювання. 

4. Суб’єкти господарювання для здійснення господарської транспортної 

діяльності можуть використовувати інфраструктуру: морського та річкового 

транспорту, повітряного транспорту, автомобільного транспорту, залізничного 

транспорту, трубопровідного транспорту, міського електротранспорту, 

метрополітену та іншу. За функціональним призначенням наведені види 

транспорту можуть бути віднесені законом до однієї із таких категорій: транспорт 

загального користування чи промисловий транспорт.» 

Аналогічні норми пропонується навести також у новій редакції Закону 

України № 232/94-ВР. 

Таким чином, історичні та соціально-економічні передумови становлення 

транспортної системи України дають змогу визначити її як господарське 

утворення, що відповідає галузі економіки, яка наразі потребує реформування у 

форматі правової організації шляхом регламентації соціально-економічної та 

організаційно-технологічної єдності її внутрігалузевих систем (підсистем, 

підгалузей), а також координації господарської діяльності на різних видах 

транспорту. Розвиток транспортної системи України має бути спрямованим на 

такий результат реформування, що забезпечить організаційно-правову єдність її 

внутрігалузевих систем (підсистем, підгалузей). Організаційно-правова єдність 

повинна стати фундаментальною правовою передумовою подальшого розвитку 

транспортної системи, вона має на меті подолання правових бар’єрів, що 

зумовлюють повільне входження до європейської транспортної системи.  

Відповідно до Транспортної стратегії ЄС, викладеної у «Білій книзі», 
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пріоритети розвитку галузі транспорту визначено на період до 2050 р. За змістом 

цих пріоритетів організаційно-правова єдність транспортної системи України має 

бути спрямована на: створення мобільної та інтегрованої транспортної системи; 

транспортну безпеку (безпеку вантажів і пасажирів); конкуренцію та високий 

рівень сервісу (якість і надійність надання послуг); інноваційність (підтримку 

інноваційного розвитку); розвиток транспортної інфраструктури (впровадження 

сучасної «інтелектуальної» інфраструктури); нові стандарти оплатності (розробку 

принципів побудови системи тарифів, плат і податків); міжнародне партнерство 

(побудову відносин з іншими державами і міжнародними організаціями за 

принципом паритету сторін).[737] Досягнення основної галузевої мети, а також 

реформування транспортної системи можливе спільними зусиллями держави та 

суб’єктів господарювання, оскільки шляхом здійснення господарської діяльності 

на різних видах транспорту та упровадження заходів державного регулювання 

можна забезпечити функціональність транспортної системи і визначити основні 

напрями її подальшого розвитку.  

Розвиток транспортної системи України потребує її утвердження як 

галузевої господарської системи, що відповідатиме вимогам ЄС. Згідно з Указом 

Президента України від 08.11.2019 р. № 837/2019 «Про невідкладні заходи з 

проведення реформ та зміцнення держави» реформування транспортної системи 

держави має бути спрямоване на забезпечення подальшого здійснення 

структурних економічних реформ, запровадження додаткових механізмів для 

прискорення соціально-економічного розвитку України, підвищення добробуту 

населення, гармонійного розвитку регіонів, продовження впровадження 

європейських стандартів життя, зміцнення держави. 

 

 

 

1.3 Транспортна система України як галузева господарська система 

Розвиток транспортної системи наразі є одним із найважливіших напрямів 

економічної політики держави. Із розвитком транспортної системи пов’язано 
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повноцінне функціонування економічної системи, визначення рівня соціально-

економічної стабільності держави. 

Досліджуючи роль і значення транспорту для сфери господарювання, 

доцільно застосувати системний підхід, що дає змогу з’ясувати складність розуміння 

тих чи інших категорій і водночас, зосередившись на певною мірою зрозумілих 

категоріях, звернутися до суміжних категорій, вивчаючи їх єдність. Адже структура 

– це різнорідність цілого, диференційованість. Структурність є визнанням 

функціонального взаємозв’язку елементів.[319]  

«Система» у перекладі з грецької мови означає поєднання, утворення. 

Систему становить функціональна сукупність визначених елементів, між якими є 

закономірний зв’язок чи взаємодія. Якісні характеристики цих елементів 

становлять зміст системи, сукупність закономірних зв’язків між елементами – 

внутрішню форму, або структуру системи. Співвідношення між елементом і 

системою є співвідношенням простого і складного. Однак елемент будь-якої 

системи сам по собі може бути складним утворенням і характеризуватися як 

система. Водночас предмет, який сам є системою, може бути елементом системи 

вищого рівня. Тому окремі предмети та явища можуть становити цілі ієрархії 

систем.[661, c. 583] 

Поняття системи покладено в основу різних за змістом категорій, таких як 

економічна система, політична система, соціальна система, правова система тощо. 

Це поняття застосовується для вивчення складних явищ, процесів. Оскільки 

транспортна система відповідає певній галузі економіки, з’ясування особливостей 

її функціонування пов’язується насамперед із визначенням категорії «економічна 

система».  

Економісти вважають економіку об’єктивною сферою господарської 

діяльності, де створюються необхідні для людей блага (продукти, послуги). У 

такому розумінні економіка – це господарська система вищого рівня [курсив наш. 

– О.К.], в якій людина як розумна істота здійснює усвідомлену діяльність для 

отримання життєво необхідних для неї благ. У контексті наведеного економічна 

система найчастіше визначається як сукупність взаємопов’язаних і певним чином 
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упорядкованих елементів економіки, що формують економічну структуру 

суспільства. Критерієм класифікації економічних систем є механізм координації 

(регулювання, управління) економічної діяльності суспільства, [382, c.5,64] що 

також є слушним і може бути взято до уваги для визначення особливостей 

правової організації транспортної системи.  

На нашу думку, визначення економічної системи через господарську 

діяльність забезпечує галузевий характер останньої. Науковці зазначають, що в 

економічній системі господарська діяльність завжди є організованою, 

скоординованою, а економіка кожної країни становить масштабну систему, в якій 

багато найрізноманітніших видів господарської діяльності, де кожна ланка, 

компонент системи може існувати тільки тому, що отримує від іншого необхідне, 

тобто перебуває у безпосередньому зв’язку і взаємозалежності з іншими 

ланками.[56, c. 34-35] Таким чином, визначення галузевої природи системи 

пов’язано з видами господарської діяльності, однак не стільки з їх класифікацією, 

скільки з ознаками взаємозв’язку та взаємозалежності, що дає змогу говорити про 

їх родову належність і системний характер. Транспортна система інтегрована в 

економічну систему, є її складовою. 

Сучасні правові науки не в змозі обійтися без поняття системи, 

підтвердженням чого є детермінування господарського права, інститутів та 

підгалузей господарського права, системи господарського законодавства тощо. 

Системний підхід застосовується науковцями для визначення категорії «правова 

система».[23; 333; 374; 423; 580; 602; 666]  

Правовою системою є сукупність пов’язаних між собою системи права і 

засобів її реалізації. Поняття «правова система» увійшло до наукового обігу із 

середини 80-х рр. ХХ ст. Воно об’єднує всі елементи правової матерії, визначає 

зв’язки між ними, скеровує правотворчі, правозастосовні та правоохоронні органи 

на вирішення практичних завдань впровадження правових засад в усі сфери 

суспільного життя. До основних елементів правової системи належать: система 

права і система законодавства; правові відносини; юридична практика, правова 

політика та ідеологія; правосвідомість і правова культура; юридична наука та 
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освіта тощо. В юридичній енциклопедії правова система України визначається як 

засіб нормотворчого закріплення і реалізації внутрішньої та зовнішньої політики 

держави. Ю.С. Шемшученко визначає нормативною, цементуючою основою цієї 

системи право, втілене у національному законодавстві. Навколо нього, як 

електрони навколо ядра, обертаються решта елементів правової системи.[691] 

Наведене дає підстави об’єднати те, що пов’язане із правом, а також наділити 

певні категорії правовими ознаками (правова політика, правова культура тощо). 

Слушною є думка Н.М. Оніщенко про те, що умовах демократичної, 

соціальної, правової держави, яка визначила свій європейський вибір, 

реалізується сфера правового регулювання, сукупність суспільних відносин, яку 

можливо і необхідно упорядковувати за допомогою права і правових засобів. 

Основне завдання правової системи – створювати чітко визначену нормативну, 

стабільну основу для всього комплексу суспільних відносин, у тому числі і для їх 

динаміки. Дерегуляція не повинна означати послаблення ролі держави і права у 

подоланні кризового стану, забезпеченні стабілізації фінансів, створення стимулів 

підприємницької діяльності тощо.[373] Авторка підкреслює, що правова система є 

складовою нормативно упорядкованої частини правового життя — процесу 

виробництва та відтворення правових відносин, що виникають між людьми з 

приводу задоволення тих чи інших інтересів. [375] Унікальність наведеного 

теоретичного підходу в тому, що він забезпечує послідовний зв'язок між 

категоріями суспільні відносини, правове регулювання, правові засоби тощо. 

Поняття правової системи не просто збирає ці категорії,  відводить кожній з них 

важливу роль. Правова система забезпечує фундамент для визначення правової 

організації транспортної системи. 

Визначення будь-якої системи з правових позицій пов’язується з категорією 

«право», яка диференціює різні соціальні системи, виокремлюючи із них саме 

правову, виконує так звану системоутворюючу функцію, яка впливає на 

визначення галузей, підгалузей та інститутів права, а також дає підстави 

відмежовувати систему правових норм як категорію спеціального законодавства, 

що регулює той чи інший вид суспільних відносин.  
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Аналіз спеціальної літератури дозволяє зробити висновок про два аспекти 

визначення транспортної системи: широкий та вузький.  

З огляду на широке розуміння транспортна система – це сукупність 

транспортних засобів, комунікацій, споруд і спеціалістів, пов’язаних між собою у 

процесі перевезення.[637, c. 410] Зосередження уваги на процесі перевезення або 

інфраструктурі транспорту зумовило появу аналогічних категорій – транспортно-

технологічна система чи транспортно-дорожній комплекс. Зокрема, транспортно-

технологічна система передбачає використання на конкретному напрямку кількох 

видів транспорту за обов’язкової наявності відповідної інфраструктури для їх 

обслуговування. З таких позицій транспортно-технологічна система розглядається 

саме як процес переміщення вантажу від відправника до одержувача за 

допомогою транспортних мереж і розвиненої інфраструктури транспорту.[284] 

Визначення транспортно-дорожнього комплексу пов’язується із галузевою 

структурою господарювання та його територіальною організацією. З огляду на 

викладене транспортно-дорожній комплекс – це територіальне поєднання шляхів 

сполучення, технічних засобів транспорту та служби перевезень, яке, об’єднуючи 

всі види транспорту та ланки транспортного процесу в їх взаємодії, забезпечує 

функціонування економіки. Кваліфікуючими характеристиками транспортно-

дорожнього комплексу є його територіальна організація, а також розміщення його 

елементів на різних рівнях: національному, регіональному та 

муніципальному.[397, c.78] В широкому розумінні транспортна система об’єднує 

все, що має відношення до транспорта. Однак, визначення транспортної системи, 

приурочене лише до пріоритету одного виду господарської діяльності – 

перевезення, не може бути нами прийнято до уваги, тому що воно спростовує 

мету організації цієї системи – об’єднання різних видів господарської діяльності, 

що здійснюються у галузі транспорту та передбачають використання 

транспортної інфраструктури.  

У вузькому розумінні транспортна система визначається як сукупність 

різних видів транспорту, що перебувають у залежності та взаємодії під час 

виконання перевезень.[14, c. 45]  
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Однозначно суперечливим, на нашу думку, є твердження про транспортну 

систему у вузькому розумінні. Критерій залежності та взаємодії різних видів 

транспорту має загальний характер, адже залежність і взаємодію видів транспорту 

можна визначити як ознаки, за допомогою яких розкривається не лише загальна 

соціально-економічна роль транспорту, а й основні тенденції розвитку 

транспорту, координація видів транспорту, співвідношення показників роботи 

різних видів транспорту, розподіл перевезень між видами транспорту, роль 

транспорту в процесах економічної інтеграції тощо. У буквальному правовому 

значенні питання використання різних видів транспорту та їх взаємодії є 

важливими для визначення окремого виду перевезень – перевезень у прямому 

змішаному сполученні, оскільки змішане сполучення охоплює перевезення між 

районами виробництва і споживання послідовно двома або більшою кількістю 

видів транспорту. Питання про взаємодію різних видів транспорту було 

актуальним за часів СРСР, коли вантажопотоки розподілялися між різними 

видами транспорту за планом. За таких умов правильне використання різних 

видів транспорту належало до найважливіших завдань економіки, і саме таким 

чином визначалася сфера економічно ефективного використання різних видів 

транспорту.[636, c. 13] У сучасних економічних умовах взаємодія різних видів 

транспорту не відбувається за планом і може бути результатом здійснення різних 

видів господарської діяльності у галузі транспорту. Тому, запропонований підхід 

потребує змістовного оновлення.  

На думку С.В. Ільченко, поняття транспортної системи слід розглядати як 

категорію, що забезпечує системний підхід до визначення основних принципів 

організації та ефективного функціонування транспорту. При цьому зазначається, 

що визначення транспорту як комплексу інженерно-технічних споруд і засобів, 

що виконують традиційні функції, недостатньо, оскільки транспорт – це 

насамперед мережеві структури, що об’єднують міста, регіони, країни і 

континенти. Отже, застосування системного підходу спрямовано на: 

– визначення наявності складових елементів цілого; 

– з’ясування мети, що становить основний пріоритет формування системи 
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як цілого; 

– забезпечення відсутності суперечностей між частинами цілого для 

недопущення конфлікту мети цілого та окремого; 

– конвергенцію підсистем у загальну систему; 

– дослідження зв’язків, що забезпечують функціонування всієї системи в 

цілому; 

– визначення синергетичного ефекту під час взаємодії елементів системи та 

ідентифікації наявних емерджентних якостей; 

– можливість здійснення аналізу від складного до простого, від цілого до 

складових частин, від системи до елементів, тобто методом дедукції, тощо.[204] 

Мета та основні положення запропонованого системного підходу 

заслуговують на підтримку. Зосередження уваги на об’єктах транспортної 

інфраструктури не дозволило автору визначити те, без чого не може бути 

забезпечене функціонування транспортної системи, - господарська діяльність.  Із 

наведених міркувань визначення транспортної системи, як загальноправової  

категорії, з метою її подальшого застосування у нормативно-правових актах, 

потребує уточнення.  

Системний підхід забезпечує визначення сукупності структурних складових 

(ланок), що формують цілісність транспортної системи – технічних і 

технологічних засобів, транспортної інфраструктури, системи управління тощо, а 

також наявність взаємозв’язку та взаємозалежності між ними. Із таких позицій 

транспортну систему можна визначити як інтегроване ціле, що складається з 

окремих частин, об’єднаних загальною метою, які мають господарські внутрішні 

та зовнішні зв’язки. Відповідно до різних характеристик транспортна система 

визначається як динамічна, багатомірна, централізована, стохастична, 

цілеспрямована, складна система. З огляду на викладене визначаються умови, за 

яких можливий розвиток транспортної системи, і критерії, яким вона має 

відповідати: 

1) транспортна система повинна бути клієнтоорієнтованою. Таким чином, 

вона повинна бути першочерговим орієнтиром для стратегій і програм розвитку 
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транспортних систем світу; зокрема, йдеться про якісні транспортні послуги і 

програми розвитку транспортних коридорів, морських магістралей тощо; 

2) транспортна система має бути інтегрованою, тобто забезпечувати 

можливість безперешкодного отримання сучасних, безпечних і надійних 

транспортних послуг; 

3) транспортна система повинна бути інтернаціональною, тобто здатною 

взаємодіяти із міжнародною транспортною системою відповідно до світових вимог 

щодо техніко-технологічності, екологічності, якості та безпечності транспортних 

послуг; 

4) транспортна система має бути інтермодальною, тобто такою, що 

функціонує як цілісний транспортний комплекс із можливістю використання 

потужності будь-якого виду транспорту, побудови багатокомпонентної системи, 

що задовольняє потреби пасажирів і вантажовласників у нових, ефективних 

технологіях і забезпечує скорочення транспортних витрат; 

5) транспортна система повинна бути надійною, тобто забезпечувати 

безпечний, своєчасний, доступний і зручний сервіс для всіх споживачів 

транспортних послуг. 

6) транспортна система має бути інтелектуальною, тобто спрямованою на 

створення єдиного інформаційного простору, що об’єднує всі види транспорту, 

систему управління і користувачів у єдину мережу; 

7) транспортна система повинна бути інноваційною, тобто спрямованою на 

трансформацію провідних технологій, концепцій, нові транспортні продукти та 

послуги; 

8) транспортна система має бути екологоорієнтованою. Це забезпечує 

застосування технічних і технологічних новацій, розробку територіальних 

програм розвитку, раціональне використання наявної інфраструктури та 

енергетичних ресурсів.[204, c.32,209] 

Транспортна система може бути визначена також і у контексті наділення її 

іншими ознаками або критеріями, яким вона має відповідати. Разом із тим 

запропонований перелік критеріїв дає підстави говорити про різноплановість 
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характеристик, їх різний галузево-правовий характер, міжнародно-правовий, 

екологічно-правовий, інтелектуально-правовий характер тощо. Наведене 

зумовлює теоретичний інтерес до питань організації транспортної системи у 

різних ракурсах. 

Із позиції господарського права, враховуючи важливе значення 

євроінтеграційних процесів для економіки України, визначення транспортної 

системи має бути результатом дослідження не лише її галузевої 

функціональності, а також і дослідження її особливостей з позицій структурно-

галузевої конвергенції,
2
 в основу якої покладено поєднання двох принципів: 

1) структурної інтеграції, що має на меті визначення транспортної системи 

у контексті ролі транспорту не лише для економіки України, а й з огляду на 

активізацію процесів розвитку транспортної системи та її інтеграцію у 

транспортні системи вищого рівня (європейського, світового); 

2) структурно-галузевої функціональності, спрямованого на визначення 

транспортної системи відповідно до її структурних особливостей, зумовлених 

національним рівнем правового регулювання.  

Визначення транспортної системи дає підстави об’єднати сукупність 

господарських одиниць транспорту, характерною для яких є технічно-

технологічна цілісність і які виконують у процесі суспільного виробництва 

окрему соціально-економічну функцію – продовження виробництва шляхом 

переміщення продукції та надання інших видів транспортних послуг. Саме тому, 

транспортну систему визначають як виробничо-технологічний комплекс, за 

допомогою якого надаються не лише послуги з перевезення, а й інші види 

транспортних послуг, а до складу системи, відносять суб’єктів транспортної 

діяльності та об’єкти транспортної інфраструктури.  

За основу визначення транспортної системи може бути прийнято різні 

наукові домінанти. Проте з позицій господарського права таку роль слід надати 

науково обґрунтованому підходу до детермінування господарської системи.  

                                                           

2
 Від лат. convergere – зближення. 
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У літературі запропоновано чимало дефініцій господарської системи, її 

ознак та інших кваліфікуючих характеристик. Проте ключовим питанням для 

визначення ролі господарської системи в цілому, на нашу думку, є правильне 

з’ясування мети. З таких позицій зазначається, що метою господарської системи 

насамперед є задоволення потреб виробництва і населення у продукції, роботах і 

послугах.[299] Цінність господарської системи полягає і в тому, що її можна 

визначити як основну ланку в механізмі державного регулювання господарства, 

оскільки ця система орієнтована на забезпечення централізованого планового 

керівництва з боку держави.[721] Науковий аналіз різних за змістом визначень 

господарської системи дає підстави для висновку, що господарська система – 

цілісне суб’єктно-об’єктне утворення, ланка механізму держави у сфері 

економіки, що визначається особливою організаційно-економічною та 

юридичною єдністю. За таких підстав кваліфікація господарської системи 

стосується детермінування її як організаційно-економічного утворення, юридична 

значимість якого полягає у визначенні об’єктом правового регулювання.[506, c. 

289-290] 

Наразі господарська система набуває оновленого значення і визначається як 

комплекс взаємодіючих суб’єктів господарювання та суб’єктів організаційно-

господарських повноважень, створена/сформована в установленому порядку з 

метою забезпечення ефективної організації та здійснення господарської 

діяльності учасниками комплексу (центром системи із підпорядкованими йому 

суб’єктами) шляхом взаємного дотримання ними своїх прав і виконання 

обов’язків, який функціонує на базі матеріальних ресурсів (майна), належних 

учасникам такого комплексу на праві власності та/або інших правових титулах 

відповідно до законодавства.[287] Із таких позицій у науці запроваджено підхід до 

визначення господарської системи на підставі узагальнення ознак господарських 

систем різного рівня. 

Системний підхід до визначення господарської системи дає змогу розуміти 

цю систему як інтегровані господарські утворення, становлення яких відбувається 

у масштабах галузі управління (галузеві господарські системи) або господарства 
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області, краю (територіальні господарські системи), тобто основних підрозділів у 

макроструктурі економіки.[325, c. 72, 203-206] За таких підстав детермінування 

галузевої господарської системи вочевидь стосується масштабу галузі. Саме 

таким чином можна пояснити розуміння галузевої господарської системи як 

господарського утворення не тільки галузевого характеру, але й галузевого рівня 

організації економіки, що охоплює галузь господарського управління разом із її 

керівним органом – міністерством чи відомством. Таким чином, центром 

галузевої господарської системи завжди є орган державного управління, який 

здійснює керівництво виробничо-господарським комплексом на підставі 

поєднання інтересів цього органу з інтересами більш високого рівня у межах 

наданої компетенції. [506, c. 290-291] 

На наше переконання, узагальнення ознак господарських систем різного 

рівня наразі значно ускладнює розуміння господарської системи і має суто 

теоретичний характер. Висновки про визначення різного виду господарських 

систем, мета і порядок створення яких різняться, становлять відповідний приклад. 

Домінування і навіть заперечення тієї чи іншої ознаки може призвести до 

однозначно іншого розуміння господарської системи. 

Транспортна система характеризується напрацьованими основними 

ознаками господарської системи, і це, на нашу думку, є підставою для висновку 

про господарсько-правову природу цієї категорії.  

Визначення транспортної системи з позицій функціональної галузевої ролі 

та структурно-галузевої конвергенції є основним аргументом на користь дефініції 

транспортної системи як галузевої господарської системи, [249] яку можна 

доповнити чи уточнити наведеними далі ознаками. 

Транспортну систему можна визначити як господарське утворення, 

результат становлення якого пов’язаний із розвитком окремої галузі економіки – 

транспорту.  

На нашу думку, у буквальному розумінні становлення господарського 

утворення означає поступовий розвиток відповідної галузі економіки, її поетапне 

становлення, зрештою перетворення у цій сфері та взаємозв’язок структурних 
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складових (ланок). Зважаючи на викладене, варто наголосити, що транспортна 

система в Україні не утворювалася за вказівкою відповідного органу державної 

влади, а її створення не супроводжувалося прийняттям відповідного акта (за часів 

УРСР схвалювалися генеральні схеми, схеми управління галузями господарства 

тощо). Висновок про наявність транспортної системи стосується історичних 

передумов виникнення, з’ясування соціально-економічної ролі та значення 

транспорту для сфери господарювання, і якнайбільше – визначення транспорту як 

окремої галузі економіки.  

На користь такої підстави свідчить і аналіз окремих норм законодавства 

України. Відповідно до ст. 1 Закону України № 232/94-ВР йдеться про розвиток і 

вдосконалення транспорту згідно з державними цільовими програмами з 

урахуванням його пріоритету та на основі досягнень науково-технічного 

прогресу, забезпеченого державою. За змістом ст. 3 цього Закону місце і роль 

транспорту у суспільному виробництві визначають необхідність його 

пріоритетного розвитку, державної підтримки у задоволенні його потреб у 

транспортних засобах, матеріально-технічних і паливно-енергетичних ресурсах. 

До того ж у ст. 21 Закону України № 232/94-ВР йдеться про функціонування в 

Україні транспортної системи, а не про її утворення. Прийняття спеціального 

закону про транспорт відбулося у зв’язку із наявністю транспортної системи, що 

перейшла у спадщину після розпаду СРСР. На її перетворення та розвиток було 

спрямовано прийняття основних нормативних актів транспортного законодавства, 

у тому числі Кодексу торговельного мореплавства України (далі – КТМ України), 

Повітряного кодексу України (далі – ПК України), законів України «Про 

автомобільний транспорт», «Про залізничний транспорт» тощо. 

Характерною ознакою будь-якої господарської системи є мета її утворення. 

Мета утворення транспортної системи дає змогу визначити доцільність її правової 

організації та функціональну роль в економіці. З огляду на викладене варто 

наголосити, що визначення транспортної системи, з одного боку, опосередковує 

роль транспорту для економіки держави; а з іншого – пов’язано із забезпеченням 

ефективної організації та здійсненням транспортної діяльності різними видами 
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транспорту. Отже, визначення мети утворення транспортної системи виходить за 

межі класичної ознаки мети господарської системи, відповідно до якої йдеться 

про здійснення господарської діяльності для задоволення потреб суспільства і 

населення.[298, c. 8] Основним і важливим аргументом на користь викладеного є 

те, що мета не може зумовлювати утворення транспортної системи, а лише може 

бути визначальною щодо підстав, які зумовлюють організацію транспортної 

системи. Наразі господарські системи не утворюються, як це було характерним за 

часів СРСР, натомість триває процес їх становлення і відповідної правової 

організації. До того ж, мета організації транспортної системи завжди зумовлює її 

галузеве функціональне спрямування.  Транспортна система не є виключно 

єдиною господарською системою, в економіці можна виокремити й інші 

господарські системи. Власне, вважаючись системою, транспорт представлений в 

економіці як підсистема, структурна складова економіки держави, і логічним у 

цьому зв’язку є визначення їх співвідношення як загального та спеціального. 

Саме тому, на нашу думку, мета організації транспортної системи пов’язана із 

функціональною роллю в економіці. Галузеву функціональну роль транспортної 

системи можна визначити як одну із системоутворюючих ознак.  

Водночас вважаємо, що галузева функціональна роль транспортної системи 

не може бути розкрита однобічно і забезпечуватися аргументами на користь 

поєднання із господарською діяльністю та опосередкуванням відповідною 

галуззю економіки. Для раціонального та ефективного господарювання 

здійснення господарської діяльності вона завжди поєднуватиметься із 

керівництвом виробничо-господарським комплексом. [671] Послуговуючись 

основними аргументами сучасних науковців, зазначимо, що державне 

регулювання забезпечує планомірну, узгоджену роботу всіх ланок системи [721, 

c. 56] та економіки в цілому. Саме за таких підстав господарська система 

визначалася як єдине ціле у виробничо-технічному і в економіко-правовому 

відношенні.[677] Поєднання у господарській системі господарської діяльності та 

державного регулювання є слушним аргументом на користь корегування мети 

організації транспортної системи, яка має не лише розкрити її роль в економіці, 
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основне галузеве функціональне призначення, а також і підсилити роль 

державного регулювання для забезпечення функціонування транспортної системи 

та перспектив її розвитку. 

Отже, метою правової організації транспортної системи України є її 

галузево-функціональне та структурно визначене відособлення в економіці (як 

господарського утворення), що забезпечується здійсненням господарської 

діяльності на різних видах транспорту, відповідним державним регулюванням і 

правовим регулюванням, спрямованим на реалізацію заходів структурно-

галузевої конвергенції.  

Визначення мети правової організації транспортної системи пов’язано зі 

з’ясуванням її галузевої функціональної ролі в економіці України та зумовлює 

напрям її розвитку, зокрема інтеграцію у системи вищого рівня. Тому узагальнені 

ознаки транспортної системи, які характеризують її як галузево-функціональне і 

структурно визначене відособлення у формі господарського утворення, дають 

підстави для висновку, що транспортна система не є суб’єктом права. 

Враховуючи важливість наведеного тезису, можна визначити предметну ознаку, 

відповідно до якої визначаються особливості правової організації транспортної 

системи як галузевої господарської системи.  

Транспортна система є суб’єктним утворенням, оскільки її функціонування 

забезпечують відповідні суб’єкти.  

Функціонування транспортної системи України забезпечують дві категорії 

суб’єктів: суб’єкти транспортної діяльності та суб’єкти організаційно-

господарських повноважень в особі Мінінфраструктури і підвідомчих йому 

органів – Державної служби морського та річкового транспорту України (далі – 

Морська адміністрація), Державної авіаційної служби України (далі – 

Державіаслужба), Державної служби України з безпеки на транспорті (далі – 

Укртрансбезпека). З урахуванням складності теми у цій дисертації увагу 

приділено лише діяльності основних суб’єктів організаційно-господарських 

повноважень. 

Визначальні позиції Мінінфраструктури зумовлені тим, що Міністерство 
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виконує роль центру транспортної системи у межах наданих йому повноважень. 

Разом із тим, варто зауважити, що взаємозв’язок між суб’єктами транспортної 

системи має власну специфіку, з огляду на яку виникають підстави для 

визначення відокремлено та у поєднанні предметного та організаційного 

характеру такого зв’язку. Предметно-функціональний характер зв’язку 

опосередковує спільні зусилля суб’єктів транспортної системи, спрямовані на 

здійснення транспортної діяльності для досягнення результативних показників 

роботи галузі транспорту в цілому та його внутрігалузевих систем залежно від 

виду транспорту. Організаційно-управлінський характер зв’язку суб’єктів 

транспортної системи зумовлений оптимальною реалізацією заходів державного 

регулювання у сфері транспорту, зокрема управління і контролю, а також 

реалізацією державної політики у сфері транспорту. З огляду на викладене 

питання єдності та взаємозалежності всіх суб’єктів системи втратило свої панівні 

позиції, оскільки не йдеться про пряме підпорядкування, традиційне за часів 

СРСР.  

Відносини підпорядкування мають виключно правовий характер з огляду на 

існуючі нормативно-правові акти, відповідно до яких визначається правове 

становище суб’єктів організаційно-господарських повноважень.  

До суб’єктів організаційно-господарських повноважень відноситься 

Мінінфраструктури як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого 

спрямовує і координує Кабінет Міністрів України. Статус Мінінфраструктури дає 

підстави для визначення його як головного органу у системі центральних органів 

виконавчої влади щодо формування та забезпечення реалізації державної 

політики у сферах авіаційного, автомобільного, залізничного, морського і 

річкового, міського електричного транспорту та у сфері використання 

повітряного простору України.[474]  

До суб’єктів організаційно-господарських повноважень відносяться інші 

суб’єкти. Державіаслужба є центральним органом виконавчої влади, діяльність 

якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Віце-

прем’єр-міністра України – Міністра інфраструктури України. Державіаслужба 
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належить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної 

політики у сфері цивільної авіації.[465] Укртрансбезпека є центральним органом 

виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом 

Міністрів України через Міністра інфраструктури і який реалізує державну 

політику з питань безпеки на наземному транспорті. [467] Морська адміністрація є 

центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і 

координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури і 

який реалізує державну політику у сферах морського та річкового транспорту, 

торговельного мореплавства, судноплавства на внутрішніх водних шляхах, 

навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства, а також у сфері безпеки 

на морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден 

флоту рибної промисловості). [468]  

У відносинах взаємозв’язку між суб’єктами транспортної системи важливе 

місце відведено центру системи, роль якого наразі виконує Мінінфраструктури. 

Центр транспортної системи планомірно, відповідно до координації видів 

господарської діяльності на різних видах транспорту спрямовує зусилля всіх 

суб’єктів транспортної діяльності на досягнення позитивних результатів роботи 

галузі транспорту. Саме наявність центру транспортної системи і порядок його 

взаємодії з іншими суб’єктами цієї системи дає змогу стверджувати, що 

транспортна система має суб’єктну ознаку, без якої неможливо забезпечити її 

функціонування та розвиток.  

Центр системи виконує роль регулятора внутрісистемних господарських 

відносин, забезпечує об’єднання видів транспортної діяльності у галузь, 

функціональність роботи галузі та досягнення спільної галузевої мети. З таких 

позицій транспортну систему найбільш повно характеризує ознака організаційно-

функціональної консолідації суб’єктів.  

Питання функціональної залежності суб’єктів системи від її центру 

залишається дискусійним. Разом із тим зазначимо, що категоричні застереження 

про неможливість функціонування суб’єктів системи самостійно, із відривом від 

центру системи, а також щодо домінанти керуючої діяльності центру, що 
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стосується організаційного підпорядкування центру системи кожного суб’єкта, на 

сьогодні однозначно не можуть бути характерними для транспортної системи. На 

нашу думку, функціональна роль центру транспортної системи полягає не в тому, 

що йому підпорядковуються інші суб’єкти, а в тому, він діє як суб’єкт права в 

інтересах цих суб’єктів, і разом з ними забезпечує функціонування цієї системи.  

Із питанням організаційно-функціональної консолідації транспортної 

системи пов’язано питання управління за принципом «кінцевого продукту». 

Кінцевий продукт в юридичній літературі прийнято визначати як фактор галузевої 

організації виробництва, пріоритет галузевості у формуванні відомчих систем. 

Таким чином, варто наголосити, що значення системи визначає основне, тобто 

профільне виробництво. Непрофільні підприємства у складі системи 

забезпечують необхідні умови для функціонування профільного, виконують 

допоміжні функції і визначаються як елемент організації основного виробництва. 

Отже, прийнято вважати, що галузь господарського управління формується на 

підставі основної, профільної галузі, яка спрямована на задоволення потреб 

суспільства у певній продукції, а також охоплює інші, суміжні виробництва. Така 

організація управління має на меті об’єднати єдиним керівництвом увесь цикл 

виробництва, забезпечити узгодження його стадій і підпорядкувати роботу всіх 

учасників основній, кінцевій меті – виробництву зумовленою специфікою галузі 

продукції. Таким чином, віднайдено спосіб забезпечити вирішення міжгалузевих 

завдань. Особливість полягає у тому, що включення до галузевої системи 

непрофільних підприємств не призводить до розгалуження обслуговуючого 

виробництва, а скоріше пов’язує їх із потребами та інтересами основного 

виробництва, тому позиції основної галузі за таких умов залишаються 

незмінними. Наведене свого часу стало підставою для визначення процесу 

комплексування галузей.[506, c. 145-149]  

Процеси спеціалізації та інтеграції не оминули становлення транспортної 

системи, а отже залишається дискусійним головне питання – можливість їх 

поєднання. Завдяки процесам спеціалізації транспортна галузь наразі набуває 

статусу окремої галузі, унеможливлюючи у такий спосіб поєднання зі зв’язком, 



92 

 

туризмом чи іншими сферами господарювання. Цей процес значною мірою 

активізувався і тому назва центру системи, на наше переконання, потребує 

оновлення: замість Мінінфраструктури України центром має бути Міністерство 

транспорту України. Інтеграція у наведеному контексті передбачає належність до 

транспортної системи поряд із профільними суб’єктами непрофільних, оскільки 

саме таким чином науковці за часів СРСР визначали цей процес. Наразі 

інтеграцію пов’язують із визначенням різних рівнів транспортних систем, а також 

входженням транспортної системи України до транспортних систем вищого рівня. 

До того ж, Міністерства транспорту працюють в Ізраїлі, Узбекистані, Росії, 

Міністерство транспорту та зв’язку - у Литві і Фінляндії, Міністерство транспорту 

та комунікацій - у Казахстані,  Міністерство інфраструктури та транспорту - в 

Італії і Греції. 

За вищенаведених умов критерій спеціалізації є основним для визначення 

соціально-економічної ролі та значення транспорту для економіки держави в 

цілому і задоволення суспільних потреб. Саме тому висновки про окрему, 

самостійну і водночас профільну галузь транспорту та спеціальний орган 

управління сприймалися цілком логічними. Вважаємо, що становлення і розвиток 

транспортної системи України є результатом процесу галузевої спеціалізації. 

Протилежна позиція адресована процесам інтеграції, які зумовили входження до 

транспортної системи поряд із профільними суб’єктами також непрофільних, 

обслуговуючих. 

Аналіз положень статей 22, 24, 27 та інших норм Закону України № 232/94-

ВР дає змогу виокремити категорію непрофільних суб’єктів у складі транспортної 

системи – промислові, будівельні, торговельні та постачальницькі підприємства, 

навчальні заклади, технічні школи, дитячі дошкільні заклади, заклади охорони 

здоров’я, фізичної культури та спорту, науково-дослідні, проектно-

конструкторські організації, інші підприємства, установи та організації незалежно 

від форм власності, що забезпечують діяльність і розвиток транспорту. Така 

інтеграція відбулася внаслідок запозичення норм щодо складу транспорту із 

законодавства СРСР. Однак самого лише факту, що процес інтеграції вплинув на 
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зміст правових норм, на нашу думку, недостатньо для надання йому панівної 

позиції у контексті визначення суб’єктного складу транспортної системи. 

Вочевидь, йдеться про те, що не відповідає сучасним умовам господарювання і 

потребує переосмислення. Достатньо звернути увагу на таке: по-перше, 

унеможливлюється взаємозв’язок непрофільних суб’єктів із центром 

транспортної системи; по-друге, унеможливлюються застосування заходів 

контролю до таких суб’єктів зі сторони центру системи, компетенція якого має 

виключно галузевий характер; по-третє, немає предметного зв’язку, оскільки 

предметом діяльності непрофільних суб’єктів є інші види господарської 

діяльності, ніж транспортна діяльність. Отже, віднесення непрофільних суб’єктів 

до суб’єктного складу транспортної системи є некоректним і вимагає внесення 

відповідних змін до законодавства. Реалізація принципу «кінцевого продукту» 

щодо визначення транспортної системи не отримує належної підтримки. 

Домінантою у детермінуванні суб’єктного складу транспортної системи є 

критерій галузевості. Детермінування транспортної системи в цілому та її 

суб’єктного складу є результатом процесу спеціалізації, тому питання поєднання 

процесів спеціалізації та інтеграції у контексті теоретичного визначення 

господарської системи втрачає свої ключові позиції.  

Зауважимо, що саме лише визначення суб’єктів для належного 

функціонування транспортної системи або проголошення функціональної ролі 

центру системи недостатньо, оскільки її функціонування забезпечується завдяки 

господарським зв’язкам, що виникають як результат кооперації суб’єктів під час 

здійснення транспортної діяльності та керівництва нею.  

Правова природа господарських зв’язків, на думку Г. В. Пронської, має 

визначатися з огляду на їх специфіку як господарських зв’язків між ланками 

господарської системи і, власне, як конкретних економічних відносин, що 

виникають у процесі взаємодії суб’єктів у сфері господарювання. Важливість 

господарських зв’язків полягає також у тому, що суб’єкти господарювання, які 

належать до системи, і відповідний орган управління мають юридичну 

самостійність, але не можуть функціонувати окремо один від одного. Діяльність 
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підприємства завжди спрямована на діяльність центру системи, робота якого, у 

свою чергу, отримує логічне завершення, матеріалізується і перевіряється на 

ефективність у результатах роботи керованого ним виробничо-господарського 

комплексу.[506, c. 319,158]  

Слушною є також думка В. В. Лаптєва  щодо господарських зв’язків. 

Науковець акцентує, що господарські зв’язки, по-перше, поєднують ланки 

господарської системи, а по-друге, мають постійний, усталений характер. Таким 

чином, господарські зв’язки цементують систему як єдине ціле і дають їй 

можливість узгоджено функціонувати. Разом із тим необхідно розмежовувати 

стан субординації (підпорядкування) або координації як стійкий правовий зв’язок 

між ланками господарської системи, з одного боку, і методи правового 

регулювання, які застосовують в системі, – з іншого боку. З таких позицій 

науковець визначає два види господарських зв’язків: субординаційні, що 

виникають між центром системи та її низовими ланками, а також координаційні, 

які виникають між ланками одного рівня.[298, c. 11]  

Наведені наукові позиції дають підстави визначити роль господарських 

зв’язків у забезпеченні функціонування господарської системи, засвідчують їх 

різноплановість і господарсько-правовий характер. Викладене концептуально 

може бути застосовано і до транспортної системи. Однак визначальною ознакою 

для господарських зв’язків, що виникають у транспортній системі, є їх 

спеціальний галузевий характер. Можна стверджувати, що господарські зв’язки 

визначають такий рівень організації транспортної системи, за якого відбувається 

виникнення господарських відносин, що пов’язуються із організацією та/або 

здійсненням транспортної діяльності. Отже, найбільш правильним, на нашу 

думку, є визначення предметно-організаційного, галузевого, функціонального 

характеру взаємозв’язку між суб’єктами, які забезпечують функціонування 

транспортної системи. Усе це разом дає змогу визначити суб’єктів транспортної 

системи і різний характер внутрісистемних господарських зв’язків між ними: 

1) координаційний господарський зв’язок – за участю суб’єктів 

транспортної діяльності, що виникає у зв’язку зі здійсненням господарської 
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діяльності на різних видах транспорту; 

2) субординаційний господарський зв’язок, який виникає за участю суб’єкта 

транспортної діяльності та суб’єкта(ів) організаційно-господарських повноважень 

(Мінінфраструктури, Морська адміністрація, Державіаслужба, Укртрансбезпека) 

у зв’язку з організацією транспортної системи. 

Наведеним видам господарських зв’язків кореспондують запропоновані в 

юридичній літературі види горизонтального (виробничо-господарського) і 

вертикального зв’язку.[506, c. 319] Разом із тим змістовне навантаження 

зазначених видів зв’язку змінилося і потребує уточнення. 

Внутрісистемний горизонтальний вид господарських зв’язків не може 

визначатися з огляду на обов’язковість виконання планів, однак може мати форму 

договірного зобов’язання і завжди спрямований на досягнення певного 

результату, яким є надання транспортних послуг. Вертикальний вид 

господарських зв’язків характеризується ознакою організаційного 

підпорядкування і владного характеру, оскільки якнайбільше опосередковує 

відносини управління у сфері транспорту.  

Галузевий, функціональний характер внутрісистемних господарських 

зв’язків дає змогу визначити особливість транспортної системи. Функціонування 

транспортної системи забезпечується завдяки господарським зв’язкам, що 

виникають як результат взаємодії суб’єктів під час організації та здійснення 

господарської діяльності на різних видах транспорту.  

Наступна ознака стосується структури. Транспортна система України має 

організаційну структуру, характерною для якої є галузева інституційність, що 

передбачає водночас відокремлення і консолідацію внутрігалузевих систем 

(підсистем, підгалузей).  

З огляду на викладене можна визначити ще одну особливість транспортної 

системи, пов’язану з тим, що виокремлення внутрігалузевих систем (підсистем, 

підгалузей) має формальний предметно-функціональний характер, а їх 

консолідація забезпечує організаційно-правову єдність системи і дає підстави 

визначати систему як складне господарське утворення.  
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          Організаційну структуру транспортної системи становлять структурні 

складові, які відповідно до їх функціональної ролі утворюють внутрігалузеві 

системи (підсистеми, підгалузі): автомобільного, морського, річкового, 

залізничного, повітряного та інших видів транспорту. Це, на нашу думку, 

найбільшою мірою підтверджує різноплановість самої транспортної системи і 

зумовлює наявність основних нормативних актів стосовно кожного виду 

транспорту. Зазначене також може бути аргументом на користь заперечення 

думки про необхідність прийняття єдиного кодифікованого акта – Транспортного 

кодексу України (далі – ТК України). Відповідно до структурно-галузевої ознаки 

пропонується визначати два рівні правової організації транспортної системи: 

вищий галузевий і нижчий підгалузевий. 

Питання визначення внутрігалузевих систем є актуальним з огляду на 

детермінування кожного виду транспорту окремими галузями або підсистемами – 

складовими єдиної транспортної системи чи навіть окремою або єдиною 

системою у відповідних нормативних актах.  

Так, відповідно до ст. 1 Закону України «Про автомобільний транспорт» 

[429] автомобільний транспорт – галузь транспорту, яка забезпечує задоволення 

потреб населення та суспільного виробництва у перевезеннях пасажирів та 

вантажів автомобільними транспортними засобами. За змістом ст. 1 Закону 

України «Про міський електричний транспорт» міський електричний транспорт – 

складова частина єдиної транспортної системи, призначена для перевезення 

громадян трамваями, тролейбусами, поїздами метрополітену на маршрутах 

(лініях) відповідно до вимог життєзабезпечення населених пунктів. Згідно зі ст. 1 

Закону України «Про трубопровідний транспорт» [523] магістральний 

трубопровід – технологічний комплекс, що функціонує як єдина система і до 

якого входить окремий трубопровід з усіма об’єктами і спорудами, зв’язаними з 

ним єдиним технологічним процесом, або кілька трубопроводів, якими 

здійснюються транзитні, міждержавні, міжрегіональні поставки продуктів 

транспортування споживачам, або інші трубопроводи, спроектовані та збудовані 

згідно з державними будівельними вимогами щодо магістральних трубопроводів. 
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Відповідно до ст. 2 Закону України «Про залізничний транспорт» [445] 

залізничний транспорт є однією з важливих базових галузей економіки України, 

забезпечує її внутрішні та зовнішні транспортно-економічні зв’язки і потреби 

населення у перевезеннях. Діяльність залізничного транспорту як частини єдиної 

транспортної системи країни сприяє нормальному функціонуванню всіх галузей 

суспільного виробництва, соціальному та економічному розвитку і зміцненню 

обороноздатності держави, міжнародному співробітництву України. Отже, статус 

внутрігалузевих систем визначено у законодавстві по-різному: автомобільний 

транспорт – галузь транспорту, міський електричний транспорт – частина єдиної 

транспортної системи, магістральний трубопровід – технологічний комплекс, 

єдина система; залізничний транспорт – галузь економіки, частина єдиної 

транспортної системи і т. п. стосовно інших видів транспорту. Зважаючи на 

викладене, варто зазначити і про те, що типовою для внутрігалузевих систем є 

наявність відповідного кола суб’єктів та об’єктів інфраструктури (власних, 

спеціальних). 

Разом із тим різноплановість порушує характерну для транспортної системи 

ознаку координації діяльності та єдності видів транспорту. Загальний підхід до 

визначення особливостей внутрігалузевих систем (підсистем, підгалузей) 

зумовлений критерієм спеціалізації, а також метою організації транспортної 

системи. Вочевидь, визначення внутрігалузевих систем має відбуватися за видами 

транспорту – морський і річковий транспорт, авіаційний транспорт, залізничний, 

автомобільний транспорт та інші, а їх статус відповідає ланці єдиної транспортної 

системи. Таким чином, цілком логічним, на наше переконання, є співвідношення 

категорій «транспортна система» з іншими категоріями, що позначають 

внутрігалузеві системи (системи морського транспорту, автомобільного 

транспорту, залізничного транспорту тощо). Отже, таке співвідношення має 

характер загального і спеціального. Власне, дефініція транспортної системи як 

складної галузевої системи, що поєднує внутрігалузеві системи, може визначати 

особливість транспортної системи щодо її галузевої інституційності. Саме таким 

чином одночасно можна пояснити відокремленість та єдність складових 
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транспортної системи. Складовими транспортної системи, зокрема 

внутрігалузевими системами, є інституційно відокремлені та структурно 

визначені за ознакою галузевої функціональної єдності господарські утворення у 

складі транспортної системи. Наведене дає підстави визначити транспортну 

систему як складне господарське утворення, що визначається системою і має у 

своїй структурі системи. 

Транспортна система, на відміну від інших господарських систем, є 

інфраструктурним утворенням, функціонування якого завдяки зусиллям 

суб’єктного складу неможливе поза інфраструктурою комплексу. 

Відповідно до Модельного закону щодо транспортної діяльності, 

прийнятого на 29-му пленарному засіданні Міжпарламентської Асамблеї держав-

учасниць СНД 31 жовтня 2007 р. (далі – Модельний закон) [351], транспортна 

система – технологічно взаємопов’язана система транспортних засобів, 

транспортних комунікацій, транспортної інфраструктури незалежно від форми 

власності, системи регулювання їх взаємодії. Транспортна інфраструктура 

визначається як технологічний комплекс, що охоплює автомобільні дороги, 

автовокзали; внутрішні водні шляхи та розміщені на них судноплавні 

гідротехнічні споруди; порти, розташовані на внутрішніх водних шляхах; морські 

порти та аеропорти, відкриті для загального користування, залізничні станції; 

пристрої електропостачання, мережі зв’язку, системи сигналізації, централізації і 

блокування; інформаційні комплекси і системи забезпечення життєдіяльності, 

управління рухом та інші сервісні й такі, що забезпечують функціонування цього 

комплексу, будівлі, споруди, обладнання. 

Термін «інфраструктура» походить від латинського infra, що означає 

«нижче», «під», та structure – «структура», що означає сукупність галузей та видів 

діяльності, які обслуговують виробничу і невиробничу сфери економіки 

(транспорт, зв’язок, комунальне господарство, загальна та професійна освіта, 

охорона здоров’я тощо). Саме тому інфраструктура є основою, підґрунтям, 

фундаментом економічної системи та її підсистем, її внутрішньою складовою, що 

забезпечує цілісність. Завдяки інфраструктурі здійснюється рух потоків товарів і 
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послуг від продавця до покупця. [182, c. 216-217] Термін «інфраструктура» в 

економічній літературі вживають, як правило, для позначення умов, які 

забезпечують розвиток підприємництва в основних галузях економіки. 

Ринкова інфраструктура – це сукупність установ, організацій та інших 

суб’єктів сфери обігу, що забезпечують необхідні умови функціонування 

ринкової економіки у цій країні чи регіоні. Залежно від видів ринку 

розрізняють інфраструктуру ринку капіталу, ринку засобів виробництва, 

ринку праці.[383] 

Транспортна система у контексті інфраструктурного забезпечення може 

бути визначена як сукупність транспортних засобів і відповідної 

інфраструктури, поєднаних системою управління, що функціонує на певній 

території на основі логістичного підходу, метою якої є задоволення потреб 

населення та суб’єктів економічної діяльності у перевезеннях пасажирів і 

вантажів.[211, c. 13] В широкому розумінні транспортну інфраструктуру 

визначають як сукупність шляхів сполучення, засобів перевезення, 

управління та зв’язку, а також комплекс технічних споруд і пристроїв, 

здатних забезпечити їх функціонування.[657]  

Транспортна інфраструктура – це елементи загальної інфраструктури 

(будівлі, споруди, пристрої), що забезпечують функціонування та 

експлуатацію різних видів транспорту (транспортних засобів). Без такої 

матеріальної бази транспортування вантажів є або неможливим (наприклад, 

залізничні колії для потягів, станції перекачування нафтопродуктів для 

нафтопроводів тощо), або економічно недоцільним (наприклад, автомобільні 

дороги для вантажних автомобілів і пасажирських автобусів).[630] 

Інфраструктуру транспорту становлять: (а) транспортні засоби; 

(б) обладнання, споруди та устаткування транспорту, що забезпечують 

здійснення транспортної діяльності; (в) шляхи сполучення.  

Розвиток інфраструктури транспорту є пріоритетним завданням 

державної транспортної політики і транспортної політики міжнародних 

організацій та об’єднань. Вперше політичні та інституціональні основи 
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транспортної політики було визначено у Маастрихтському договорі.
3
 У 

цьому документі вжито поняття транс’європейської мережі, що дало змогу 

розпочати розмову про формування транспортної інфраструктури за рахунок 

коштів ЄС. З огляду на викладене основні зусилля ЄС спрямовані на 

забезпечення необхідного фінансування транспортної інфраструктури. З метою 

вдосконалення транспортної інфраструктури транспортна політика ЄС передбачає 

впровадження таких заходів: (а) залучення приватних інвестицій і створення 

компаній зі змішаним (приватно-державним) капіталом; (б) створення ефективних 

механізмів використання плати за користування транспортною інфраструктурою. 

До того ж питання визначення, доступу та користування інфраструктурою 

різняться за видами транспорту.  

У Регламенті Європейського економічного співтовариства 

від 18 грудня 1970 р. № 2598/70 акцентовано важливе значення узагальнюючої 

ролі терміна «інфраструктура», саме за допомогою якого можна визначити кожен 

вид транспорту, установок, будівель та устаткування, що охоплюються цим 

терміном. Для визначення меж вжиття терміна «транспортна інфраструктура» 

запропоновано розуміти як транспортну інфраструктуру шляхи та устаткування, 

необхідні для циркуляції та безпеки транспорту. З огляду на викладене 

визначаються складові елементи інфраструктури залізниці, дорожнього шляху та 

внутрішніх водних шляхів. 

Основні керівні положення, адресовані залізничному транспорту, викладено у 

Директиві Ради 91/440/ЄЕС від 29 липня 1991 р. про розвиток залізниць 

Співтовариства,[127] в якій наголошено, зокрема, на (а) відокремленні керування 

залізничною інфраструктурою від експлуатації підприємств залізничного 

транспорту; (б) гарантуванні права доступу до залізничних мереж держав-членів. У 

Директиві Ради 95/18/ЄС від 19 червня 1995 р. про ліцензування залізничних 

підприємств [128] зазначено, що видача ліцензії залізничному підприємству 

не означає автоматичного доступу до залізничної інфраструктури. У Директиві 
                                                           

3
 Маастрихтський договір – договір про Європейський Союз, підписаний у лютому 1992 р. у м. Маастрихті 

(Нідерланди) главами держав та урядів 12 країн – членів Європейського економічного співтовариства. Набув 

чинності 1 листопада 1993 р. 



101 

 

2001/12/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2001 р. про розділення 

бухгалтерського обліку, незалежне ліцензування залізничних підприємств, розподіл 

потужностей і доступ підприємств до об’єктів   інфраструктури,    моніторинг    

перевезень,     субсидованих    за  рахунок  PSO, наведено опис транс’європейської 

залізничної фрахтової мережі та зазначено про відкриття доступу до мережі 

залізниць. Директивою 2001/14/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 

26 лютого 2001 р. щодо розподілу потужностей залізничної інфраструктури та збору 

плати за користування залізничною інфраструктурою [133] передбачено:  

(а) умови доступу до інфраструктури за допомогою спеціального документа 

доступу до мережі; 

(б) утворення спеціального органу з питань управління інфраструктурою та 

розподілу потужностей; 

(в) підстави відповідальності органу з питань управління інфраструктурою 

та розподілу потужностей; 

(г) створення регуляторного органу для вирішення спорів, що виникають 

між залізничними підприємствами та органом з питань управління 

інфраструктурою та розподілу потужностей. 

Запропоновані підходи до управління залізничною інфраструктурою, 

визначення та гарантування недискримінаційних умов доступу до залізничних 

мереж, розподілу пропускної здатності залізничної інфраструктури, а також 

розмежування функцій з управління і розподілу пропускної здатності 

інфраструктури значно відрізняються від системи заходів державного 

регулювання діяльності залізничного транспорту в Україні. Варто зазначити, що 

Директивою Ради 91/440/ЄЕС від 29 липня 1991 р. гарантовано прямий і 

недискримінаційний доступ до залізничної інфраструктури, а у контексті 

інфраструктури йдеться про транс’європейську мережу TERFN, яка крім 

вантажних ліній охоплює підходи до великих терміналів і портів. Оператори, які 

претендують на доступ до інфраструктури, одержують таке право на визначених 

умовах із метою виконання перевезень у міжнародних сполученнях. Для цього 

також передбачено статус менеджера (адміністрації) інфраструктури – юридичної 
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особи, яка відповідає за управління залізничною інфраструктурою. Разом із тим 

допускається передача функцій менеджера інфраструктури стосовно мережі або її 

частини іншим органам або підприємствам. 

Відповідно до проекту закону України «Про залізничний транспорт» [435] 

визначено інфраструктуру залізничного транспорту загального користування – 

залізничні колії загального користування та розміщені на них технологічні 

споруди, передавальні пристрої, що безпосередньо застосовуються для 

забезпечення процесу перевезень, а саме: залізничні станції, тягові підстанції, 

контактна мережа та інші пристрої технологічного електропостачання, системи 

сигналізації, централізації, блокування та управління рухом поїздів, а також 

об’єкти і майно, призначені безпосередньо для виконання аварійно-

відновлювальних робіт. Під’їзні колії та розміщені на них споруди не належать до 

інфраструктури. У розділі ІІІ «Інфраструктура залізничного транспорту» 

викладено основні засади управління та користування інфраструктурою. Отже, 

якщо проект буде прийнято, питання використання інфраструктури залізничного 

транспорту певною мірою отримає правове регулювання. 

Іншою є ситуація із Законом України «Про автомобільний» транспорт», 

[429] який не визначає окремих об’єктів інфраструктури автомобільного 

транспорту. Однак питання визначення категорії «інфраструктура автомобільного 

транспорту» та порядку управління і використання залишаються відкритими. На 

нашу думку, цей Закон необхідно доповнити відповідною термінологією 

(інфраструктура автомобільного транспорту, власник, оператор інфраструктури 

тощо) та спеціальним розділом, що визначатиме порядок користування 

інфраструктурою. 

Актуальним залишається питання регулювання відносин із використання 

інфраструктури морського транспорту у КТМ України. [273] На нашу думку, 

Кодекс потребує наведення і відповідної термінології, і спеціальних норм в 

одному із загальних розділів.  

Стосовно морського транспорту окремі відносини з використання 

інфраструктури врегульовано Законом України «Про морські порти України», 
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[502] а саме визначено об’єкти портової інфраструктури – рухомі та нерухомі 

об’єкти, що забезпечують функціонування морського порту, у тому числі 

акваторії, гідротехнічні споруди, доки, буксири, криголами та інші судна 

портового флоту, засоби навігаційного обладнання та інші об’єкти навігаційно-

гідрографічного забезпечення морських шляхів, системи управління рухом суден, 

інформаційні системи, перевантажувальне обладнання, залізничні та автомобільні 

під’їзні шляхи, лінії зв’язку, засоби тепло-, газо-, водо- та електропостачання, інші 

засоби, обладнання, інженерні комунікації, розташовані в межах території та 

акваторії морського порту і призначені для забезпечення безпеки мореплавства, 

надання послуг, забезпечення державного нагляду (контролю) в морському порту. 

Закон визначає дві категорій об’єктів портової інфраструктури, які 

співвідносяться як загальне і спеціальне: 

а) об’єкти портової інфраструктури загального користування – акваторія, 

залізничні та автомобільні під’їзні шляхи (до першого розгалуження за межами 

території порту), лінії зв’язку, засоби тепло-, газо-, водо- та електропостачання, 

інженерні комунікації, інші об’єкти, що забезпечують діяльність двох і більше 

суб’єктів господарювання у морському порту; 

б) стратегічні об’єкти портової інфраструктури – об’єкти права державної 

власності – гідротехнічні споруди, об’єкти портової інфраструктури загального 

користування, засоби навігаційного обладнання та інші об’єкти навігаційно-

гідрографічного забезпечення морських шляхів, системи управління рухом суден. 

Цей Закон визначає особливості правового режиму стратегічних об’єктів 

портової інфраструктури: 

1) існуючі на день набрання чинності цим Законом стратегічні об’єкти 

портової інфраструктури не підлягають передачі в оренду чи концесію (крім 

причалів, залізничних та автомобільних під’їзних шляхів (до першого 

розгалуження за межами території порту), ліній зв’язку, засобів тепло-, газо-, 

водо- та електропостачання, інженерних комунікацій), приватизації та/або 

відчуженню у будь-який інший спосіб;  

2) причали можуть бути об’єктами оренди на строк до 49 років;  
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3) причали, залізничні та автомобільні під’їзні шляхи (до першого 

розгалуження за межами території порту), лінії зв’язку, засоби тепло-, газо-, водо- 

та електропостачання, інженерні комунікації можуть передаватися у концесію у 

складі єдиних майнових комплексів; 

4) створені після набрання чинності цим Законом стратегічні об’єкти 

портової інфраструктури є об’єктами державної власності, крім новостворених 

гідротехнічних споруд, збудованих за рахунок приватних коштів, які є об’єктами 

приватної власності; 

5) державні стратегічні об’єкти портової інфраструктури та інше державне 

майно закріплюється за Адміністрацією морських портів України і належить їй на 

праві господарського відання.  

Пропонуємо визначити у Законі поняття власника і користувача (оператора) 

портової інфраструктури, а також порядок використання портової інфраструктури 

суб’єктами господарювання, оскільки ці питання залишаються відкритими. 

Аналогічно стосовно інших видів транспорту пропонуємо у ПК України 

[409] навести поняття «інфраструктура повітряного транспорту», визначити 

категорії власника та оператора інфраструктури (користувача, менеджера). 

Зазначимо, що окремі питання використання інфраструктури викладено у 

статтях 63–81 ПК України, однак вони стосуються виключно аеропортів, 

аеродромів та наземного обслуговування і не мають системного характеру. 

Для вирішення питання загального регулювання користування 

транспортною інфраструктурою пропонуємо доповнити Закон України № 232/94-

ВР спеціальним розділом «Транспортна інфраструктура». 

Відповідно до вищенаведеного, вважаємо, що транспортна інфраструктура – 

це майновий комплекс, що забезпечує матеріально-технічне, технологічне та 

галузеве функціонування транспортної системи України, зокрема транспортні 

засоби, обладнання, споруди та устаткування транспорту, а також шляхи 

сполучення та інші об’єкти, користування якими є необхідним для здійснення 

транспортної діяльності.  

До транспортної інфраструктури належать автомобільні дороги, 
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автовокзали; внутрішні водні шляхи та розміщені на них судноплавні 

гідротехнічні споруди; порти, що розташовані на внутрішніх водних шляхах; 

морські порти та аеропорти, відкриті для загального користування, залізничні 

станції; пристрої електропостачання, мережі зв’язку, системи сигналізації, 

централізації і блокування; інформаційні комплекси і системи забезпечення 

життєдіяльності, управління рухом та інші сервісні й такі, що забезпечують 

функціонування цього комплексу будівлі, споруди, обладнання. За предметно-

галузевою ознакою, залежно від виду транспорту, можна визначити 

інфраструктуру автомобільного, повітряного, залізничного, морського, річкового, 

автомобільного, міського електротранспорту. Питання правової регламентації 

порядку користування транспортною інфраструктурою мають отримати 

закріплення у спеціальних нормативних актах, що регулюють господарські 

відносини на різних видах транспорту.  

Отже, особливістю інфраструктурного законодавства має стати наявність 

загальних правових норм у Законі № 232/94-ВР та спеціальних – у відповідних 

нормативно-правових актах транспортного законодавства. Відповідно до 

наведеного, можна стверджувати про становлення інфраструктурного права.  

Виконуючи роль регулятора взаємопов’язаних та однорідних суспільних 

відносин, інфраструктурне право може бути визначене як система правових норм, 

що регулює господарські відносини з управління та використання об’єктів 

транспортної інфраструктури. Інфраструктурне право забезпечує спеціальний 

характер правового регулювання окремого виду транспортних відносин – 

інфраструктурних транспортних відносин та визначається нами як правовий 

інститут у складі транспортного права. Про необхідність забезпечення розвитку 

транспортної інфраструктури та відповідні заходи наголошено у Національній 

транспортній стратегії України на період до 2030 року, схваленій 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.05.2018 р. № 430-р. [515] 

Визначення транспортної системи через ознаку наявності інфраструктури 

може характеризувати її особливості з огляду на запропоновану в юридичній 

літературі ознаку майнової забезпеченості господарської системи.  
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Наявність у господарській системі визначеного майна є однією з основних 

ознак будь-якої господарської системи. У такому контексті йдеться про 

матеріальні та фінансові ресурси, які дають змогу здійснювати господарську 

діяльність і керувати нею. Прийнято вважати, що майно, закріплене за центром 

системи, використовується ним в інтересах усієї системи, а майно, закріплене за 

окремими ланками, – в інтересах відповідної ланки.[298, c. 12] Це майно є 

матеріальною основою задля забезпечення функціонування господарської 

системи, воно передається для використання ланкам системи та юридично 

закріплюється за ними на тій чи іншій правовій підставі. Господарська система не 

є суб’єктом прав та обов’язків за майном, оскільки немає такого майна, яке було 

би закріплено за системою як такою.[506, c. 162-163] Наведені загальні наукові 

підходи можуть бути застосовані і сьогодні за винятком акценту на те, що майно 

господарської системи є лише державною власністю. Сучасному етапу розвитку 

ринкової економіки не притаманна виключність державної форми власності. 

Спірним, на нашу думку, є і висновок про те, що ознака господарської системи – 

відображення у зведеному балансі системи її майнової відособленості від інших 

систем і сукупних результатів її господарської діяльності.[276, c. 154] 

Заперечення щодо майнової правосуб’єктності господарської системи стосуються 

неможливості поєднання економічної відособленості матеріальних ресурсів 

господарської одиниці з юридичним закріпленням майна за суб’єктом. Баланс 

не може визначатися правовою формою закріплення, оскільки він відображає таке 

закріплення майна, яке вже відбулося у порядку державного керівництва 

розпорядчими актами компетентних органів. Такі акти адресовані конкретним 

господарським органам і зовсім не системі в цілому.[506, c. 168] Власне, що 

стосується кількісних показників за результатами функціонування системи, наразі 

вони можуть бути диференційовані, відображати результати роботи системи у 

цілому та/або її підсистем. Як приклад можна навести положення нормативних 

актів ЄС: Регламент Ради (ЄС) від 25 травня 1998 р. № 1172/98 «Про статистичну 

звітність у сфері перевезень вантажів автомобільним транспортом»,[544] 

Директиви Ради 95/64/ЄС від 8 грудня 1995 р. «Про статистичну звітність щодо 
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перевезення вантажів та пасажирів морським транспортом»,[129] Регламент (ЄС) 

від 27 лютого 2003 р. № 437/2003 Європейського Парламенту та Ради Європи 

«Щодо статистики прибутків від транспортування пасажирів, вантажів та пошти 

повітряним шляхом»,[540] Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) від 

16 грудня 2002 р. № 91/2003 «Щодо статистики перевезень залізницею».[541] 

Зокрема, йдеться про принцип субсидіарності створення спільних статистичних 

норм, що дає змогу формувати узгоджені дані стосовно різних видів транспорту. 

Потреба у статистичних даних має на меті забезпечення контролю та розвитку 

спільної транспортної політики. Подання статистичних даних здійснюється до 

статистичної організації Європейської Комісії – Євростату, який надає їм оцінку 

та публікує методологічні рекомендації. 

Питанням майна сьогодні присвячено чимало праць, в яких науковці 

звертаються до загального поняття майна, до визначення категорії майна суб’єктів 

господарювання, а також розкривають зміст правового режиму майна суб’єктів 

господарювання.[396; 85] Всі сучасні підходи у господарському праві об’єднані 

висновком про відмежування правового режиму майна суб’єктів господарювання 

від правового режиму власності. Зокрема, Щербина В. С. слушно зазначає, що 

потреба у теоретичному осмисленні поняття та змісту правового режиму майна 

суб’єктів господарювання зумовлена не лише радикальними змінами в 

економічному житті країни, що призвели до появи суб’єктів господарювання, 

заснованих на різних формах власності, але й істотним оновленням нормативно-

правової бази господарювання.[708]  

Так, відповідно до ст. 139 ГК України майном визнається сукупність речей 

та інших цінностей (включаючи нематеріальні активи), які мають вартісне 

визначення, виробляються чи використовуються у діяльності суб’єктів 

господарювання та відображаються в їх балансі або враховуються в інших 

передбачених законом формах обліку майна цих суб’єктів. За змістом ч. 5 ст. 22 

ГК України держава реалізує право державної власності у державному секторі 

економіки через систему організаційно-господарських повноважень відповідних 

органів управління щодо суб’єктів господарювання, що належать до цього 
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сектора і здійснюють свою діяльність на основі права господарського відання або 

права оперативного управління. Відповідно до ч. 1 ст. 24 ГК України управління 

господарською діяльністю у комунальному секторі економіки здійснюється через 

систему організаційно-господарських повноважень територіальних громад та 

органів місцевого самоврядування щодо суб’єктів господарювання, які належать 

до комунального сектора економіки і здійснюють свою діяльність на основі права 

господарського відання або права оперативного управління.  

Таким чином, можна акцентувати, що ознака майнової відособленості у 

господарській системі, запропонована науковцями за радянської доби, втрачає 

ключові позиції і потребує переосмислення. По-перше, це однозначно пов’язано зі 

зміною принципів господарювання. Адже відповідно до ст. 6 ГК України 

здійснюється забезпечення економічної багатоманітності та рівний захист 

державою усіх суб’єктів господарювання, згідно зі статтями 42–44 цього Кодексу 

забезпечується свобода підприємницької діяльності, впроваджуються принципи 

підприємницької діяльності та дозволяються різні організаційні форми 

підприємництва. По-друге, слід ураховувати норми ГК України, за змістом яких 

визначається правовий режим майна, що застосовується до суб’єктів 

господарювання, а органи державної влади наділяються, відповідно, 

організаційно-господарськими повноваженнями. По-третє, не можна погодитися 

із думкою науковців, які вважають, що детермінування господарської системи за 

ознакою майнової відокремленості пов’язано із визначенням правосуб’єктності 

господарських систем.[276, c. 150] Усі аргументи стосовно правосуб’єктності 

господарської системи підлягають спростуванню. Вони не можуть бути доведені, 

оскільки форма господарської системи виключає надання їй властивостей 

суб’єкта права. Наявність у системи власної правосуб’єктності призвела би до 

юридично незрозумілої правосуб’єктності її керівного органу. Отже, варіантами 

вирішення цього питання можуть бути визнання правосуб’єктності утворення із 

неправосуб’єктним органом, або визнання неправосуб’єктного утворення із 

правосуб’єктним органом. Конструктивно доцільним в юридичній літературі 

визнано другий варіант.[298, c. 65-68] 



109 

 

Особливістю транспортної системи, яка дає змогу визначити її відповідність 

сучасним економічним умовам, є те, що вона не є суб’єктом права і не має власного 

майна. Функціонування транспортної системи забезпечують її суб’єкти відповідно 

до принципів господарювання, визначених у ГК України. Транспортну систему 

можна визначити як організаційну форму господарювання на галузевому рівні. 

Створення транспортної системи не передбачає прийняття відповідного 

нормативного акта, це є результатом динамічного функціонування відповідної галузі 

транспорту та консолідації участі держави шляхом утворення центру системи для 

реалізації заходів розвитку системи та її інтеграції у системи вищого рівня. 

Національний рівень правової організації транспортної системи дає 

підстави визначити її в площині предметної, суб’єктної та правової ознак, які у 

взаємозв’язку характеризують її як галузеву господарську систему у складі 

системи вищого рівня – економіки. На нашу думку, ці ознаки також дозволяють 

визначити основні положення, відповідно до яких з’ясовується доцільність питань 

організації транспортної системи, визначається її галузева функціональна роль та 

визначаються напрямки правового регулювання. Визначення організаційної 

структури господарської системи через єдність ознак, які розглядаються як 

субстанції пропонується М.І. Коняєвим, який підтримує думку В.К. Прохоренко, 

висловлену щодо методологічних принципів загальної динаміки систем.[276, c. 

10; 528] Однак, наведена наукова позиція має ряд недоліків, пов’язаних з 

теоретичним підґрунтям, тому не прийнята нами до уваги. 

Ознаки транспортної системи - це її фундамент, основна сутність, що 

дозволяє визначити особливості організації транспортної системи. Предметна 

ознака дозволяє визначити  галузеву роль транспортної системи в економіці та її 

функціональне спрямування, поєднане із здійсненням транспортної діяльності. 

Суб’єктна ознака дозволяє визначити суб’єктів, завдяки яким забезпечується 

функціонування транспортної системи, а також характер взаємодії між цими 

суб’єктами.  Відповідно до правової ознаки транспортна система розглядається як 

об’єкт правового регулювання.  

Таким чином, транспортна система України – це функціональне та структурно 
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визначене господарське утворення, що відповідає певній галузі економіки, 

характеризує національний рівень правової організації, для якого характерним є 

законодавче визначення мети, завдань і напрямів галузевого функціонування, 

консолідація суб’єктів, які забезпечують її функціонування, використання 

відповідної інфраструктури, спеціальна функціональність внутрігалузевих систем 

(підсистем, підгалузей) відповідно до видів господарської діяльності, що 

здійснюються на різних видах транспорту і забезпечують  галузеву цілісність.  

 

 

 

Висновки до Розділу 1 

 Процес становлення та розвитку транспортної системи України 

характеризується періодами: 1) становлення транспортної системи України у 

процесі державотворення (1991-1994 рр.); 2) формування транспортної системи 

України як галузевої господарської системи (1994-2004 рр.); 3) визначення 

пріоритетних напрямів розвитку транспортної системи України (2004-2010 рр.); 4) 

структурно-галузевого реформування транспортної системи України відповідно 

до мети євроінтеграції (2010-2015 рр.); 5) вдосконалення правового забезпечення 

функціонування транспортної системи України в умовах євроінтеграції (з 2015 

року по теперішній час). 

 Наведено аргументи на користь визначення категорії «транспорт» в 

Законі України № 232/94-ВР та у главі 32 ГК України як структурної складової 

економіки України, галузі матеріального виробництва, що відповідає організації 

транспортної системи України відповідно до її функціонального призначення, 

зумовленого здійсненням різних видів транспортної діяльності, послуговуючись 

загальноприйнятому визначенню діяльності щодо перевезень.  

 Зроблено висновок про те, що функціонування транспортної системи 

України забезпечується завдяки координації господарської діяльності на різних 

видах транспорту. Принцип координації дає підстави визначити напрям 

структурно-галузевої державної політики, орієнтований на правове забезпечення 
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галузевої функціональності транспортної системи на двох рівнях: а) 

макроекономічному, відповідно до якого визначається роль транспорту в цілому 

за участю всіх його видів в економіці і забезпечується загальносистемна галузева 

функціональність; б) галузевому, відповідно до якого визначається роль кожного 

виду транспорту в економіці, а саме розподіл видів транспортної діяльності між 

видами транспорту, і забезпечується внутрісистемна галузева функціональність. 

 Доведено, що принцип структурно-галузевої конвергенції, покладений в 

основу визначення транспортної системи, зумовлює поєднання ознак: а) 

структурної інтеграції, що має на меті визначення транспортної системи у 

контексті ролі транспорту не лише для економіки України, а й з огляду на 

активізацію процесів інтеграції у транспортні системи вищого рівня (європейську, 

світову); б) структурно-галузевої функціональності, спрямованої на визначення 

транспортної системи відповідно до структурних особливостей, зумовлених 

національним рівнем правового регулювання.  

 Дістали подальшого розвитку положення, відповідно до яких визначення 

мети утворення транспортної системи виходить за межі класичної ознаки мети 

господарської системи. Стверджується, що мета зумовлює наявність підстав задля 

правової організації транспортної системи відповідно до ознаки галузевого 

функціонування.  

 Метою правової організації транспортної системи України є її галузево-

функціональне та структурно визначене відособлення в економіці (як 

господарського утворення), що забезпечується здійсненням господарської 

діяльності на різних видах транспорту і характеризується відповідним державним 

регулюванням.  

 З’ясовано, що транспортна система не є суб’єктом права, її утворення – 

результат динамічного функціонування відповідної галузі економіки та участі 

держави шляхом утворення центру системи. Це є форма господарювання на 

галузевому рівні. 

 Центр транспортної системи виконує роль регулятора внутрісистемних 

господарських відносин, забезпечує об’єднання видів транспортної діяльності у 
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галузь, функціональність роботи галузі та досягнення спільної галузевої мети. 

Функціональна роль центру транспортної системи полягає не в тому, що йому 

підпорядковуються інші суб’єкти, а в тому, що він діє як суб’єкт права в інтересах 

цих суб’єктів, і разом з ними забезпечує функціонування цієї системи. З таких 

позицій констатовано ознаку організаційно-функціональної консолідації суб’єктів 

транспортної системи. 

 Визначальною ознакою для господарських зв’язків, що виникають у 

транспортній системі, є їх спеціальний галузевий характер. Наголошується на 

різний характер внутрісистемних господарських зв’язків між суб’єктами 

транспортної системи, підтримано поділ на  координаційний та субординаційний 

види господарського зв’язку. 

 Доведено, що транспортна система України має організаційну структуру, 

характерною для якої є галузева інституційність, що передбачає водночас 

відокремлення і консолідацію внутрігалузевих систем (підсистем, підгалузей).  

Наведене дає підстави визначити транспортну систему як складне господарське 

утворення, що визначається системою і має у своїй структурі функціональні 

внутрішні системи. 

 Пропонується надати визначення категорії «транспортна інфраструктура» 

в законодавстві як майнового комплексу, що забезпечує матеріально-технічне, 

технологічне та галузеве функціонування транспортної системи України.  

 Інфраструктурне право визначене як система правових норм, що регулює 

господарські відносини з управління та використання об’єктів транспортної 

інфраструктури. Інфраструктурне право забезпечує спеціальний характер 

правового регулювання окремого виду транспортних відносин – 

інфраструктурних транспортних відносин та визначається як правовий інститут у 

складі транспортного права. 

 Запропоновано кваліфікацію основних ознак транспортної системи України. 

Наголошується на тому, що предметна ознака дозволяє визначити галузеву роль 

транспортної системи в економіці та її функціональне спрямування, поєднане із 

здійсненням транспортної діяльності. Суб’єктна ознака дозволяє визначити 
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суб’єктів, завдяки яким забезпечується функціонування транспортної системи, а 

також характер взаємодії між цими суб’єктами.  Відповідно до правової ознаки 

транспортна система розглядається як об’єкт правового регулювання.  

 З позиції науки господарського права сформульовано поняття транспортної 

система України як функціонально та структурно визначеного господарського 

утворення, що відповідає певній галузі економіки, характеризує національний рівень 

правової організації, для якого характерним є законодавче визначення мети, завдань 

і напрямів галузевого функціонування, консолідація суб’єктів, які забезпечують її 

функціонування, використання відповідної інфраструктури, спеціальна 

функціональність внутрігалузевих систем (підсистем, підгалузей) відповідно до 

видів господарської діяльності, що здійснюються на різних видах транспорту і 

забезпечують  галузеву цілісність.  
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РОЗДІЛ 2 

СУБ’ЄКТИ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

 

 

2.1 Суб’єкти організаційно-господарських повноважень та їх роль в 

організації транспортної системи України 

Суб’єктна складова є обов’язковою для характеристики правової організації 

транспортної системи. Це – її субстанція, що забезпечує наявність предметно-

галузевих та організаційно-управлінських внутрісистемних господарських 

зв’язків, які виникають в результаті функціонування транспортної системи.  

Суб’єктна ознака дає змогу визначити систему органів державної влади, які 

згідно зі своєю компетенцію мають спрямовувати зусилля на реалізацію 

транспортної стратегії та її галузевих заходів, а також з’ясувати характер їх 

взаємодії із суб’єктами господарювання, які здійснюють господарську діяльність 

на різних видах транспорту. Держава здійснює господарсько-організаційні та інші 

функції за допомогою системи державних органів. Власне, запропонований в 

літературі поділ органів на господарські, адміністративні та соціально-економічні 

[670] підтверджує наведене. Можна погодитися і з тим, що принцип поділу влади 

не абсолютний, оскільки є потреба в узгодженні та взаємному правовому контролі 

діяльності різновидів влади. Форми і ступінь здійснення поділу влади залежать 

від національних традицій, від конкретної соціально-економічної і політичної 

ситуації.[584] Органи державної влади повинні діяти злагоджено, вирішуючи 

принципові питання державної політики, це має бути організація 

взаємозалежності, взаємного контролю, стримування і постійної противаги для 

забезпечення максимальної ефективності всієї державно-владної діяльності.[316] 

Значення органів державної влади та критерії її поділу були об’єктами різних 

наукових досліджень.[4; 633; 662] 

Підставою для визначення суб’єктів організаційно-господарських 

повноважень є запропонований у юридичній літературі поділ органів державної 

влади на органи загальної, галузевої і спеціальної (функціональної) 
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компетенції.[673] Органи загальної компетенції у межах підвідомчої їм території 

здійснюють державне управління та координацію всіх або більшості 

підпорядкованих чи підконтрольних їм органів галузевої чи функціональної 

компетенції. Органи галузевої компетенції реалізують державну політику у 

відповідній галузі. Отже, галузь визначається як поєднання об’єктів управління 

під керівництвом відповідного органу виконавчої влади за ознаками виробничої 

єдності незалежно від їх географічного розташування. Органи спеціальної 

(функціональної) компетенції забезпечують реалізацію державної політики у 

певній сфері, здійснюють керівництво з питань, які мають загальний характер для 

всіх чи багатьох галузей господарства.[13] 

З’ясовуючи зв’язок між галуззю, правом, владою та компетенцією 

державних органів, слід зауважити, що компетенція органу управління – це 

система його повноважень, суб’єктивних прав та обов’язків особливого роду, її не 

можна змішувати з «об’єктивним правом» – правовими нормами. Такі норми 

визначають компетенцію, але самі не належать до її складу. Важливим у цьому 

контексті є те, що компетенція органів управління визначається шляхом 

застереження про управлінські функції, покладені на той чи інший орган у тій чи 

іншій сфері суспільних відносин, стосовно тих чи інших керованих об’єктів. У 

такий спосіб пояснюється наявність зв’язку між функціями управління в цілому і 

функціями, покладеними на той чи інший орган. Другі походять від перших і 

закріплюються із вказівкою на об’єкт, на який така функція спрямована. 

Актуальним і доведеним, на нашу думку, є висновок Лазарєва Б. М. про те, що під 

час визначення компетенції органів управління потрібно своєчасно виявити 

об’єктивну потребу в тій чи іншій управлінській функції стосовно об’єкта та 

віднайти оптимальний варіант розподілу функцій між різними органами. Такий 

варіант має бути закріплено шляхом видання відповідних правових актів. Саме 

внаслідок наведеного в органа виникає право та обов’язок виконувати ті чи інші 

управлінські функції стосовно визначеного об’єкта управління. [296] З огляду на 

викладене господарська діяльність може бути детермінована як об’єкт 

управління, а у контексті визначення управлінської діяльності – як причина 
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виникнення потреби в управлінні. Отже, висновок про те, що показники 

управління визначають рівень розвитку об’єкта управління,[622] заслуговує на 

підтримку. 

Найвищим органом, що здійснює державне регулювання, спрямоване на 

організацію та функціонування транспортної системи України, є Верховна Рада 

України. Згідно зі ст. 85 Конституції України [275] до повноважень Верховної 

Ради України належать: прийняття законів; затвердження Державного бюджету 

України та внесення змін до нього, контроль за виконанням Державного бюджету 

України, прийняття рішення щодо звіту про його виконання; визначення засад 

внутрішньої і зовнішньої політики; затвердження загальнодержавних програм 

економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного 

розвитку, охорони довкілля. Всі повноваження мають загальний характер та 

адресовані не лише транспорту, а й іншим галузям економіки, суспільству і 

державі в цілому. 

До органів загальної компетенції віднесено Кабінет Міністрів України. 

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» [498] 

визначено повноваження Кабінету Міністрів України у відносинах із 

міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади. Кабінет 

Міністрів України спрямовує і координує роботу міністерств та інших 

центральних органів виконавчої влади, які забезпечують проведення державної 

політики у відповідних сферах суспільного і державного життя, виконання 

Конституції та законів України, актів Президента України, додержання прав і 

свобод людини та громадянина. Міністерства та інші центральні органи 

виконавчої влади відповідальні перед Кабінетом Міністрів України, підзвітні та 

підконтрольні йому. Аналіз компетенції Кабінету Міністрів України дає підстави 

для визначення його предметних господарських повноважень, пов’язаних із 

різними сферами суспільного життя та економічними процесами. 

Відповідно до аналізу повноважень органів загальної компетенції може 

бути визначений перший рівень державного регулювання відносин з 

функціонування транспортної системи, - загально-організаційний, який є 
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фундаментальним, без якого неможливе подальше галузеве державне 

регулювання. Цей рівень є загальнодержавним, обов’язковим і 

системоутворюючим, він забезпечує наявність зовнішніх господарських зв’язків 

транспортної системи з іншими господарськими системами та з економікою 

держави в цілому. Таким чином, держава здійснює управління всіма галузями 

економіки, забезпечуючи місце для транспортної системи, виконуючи 

організаційно-господарську функцію.  

Зважаючи на сучасні умови державотворення та враховуючи особливості 

радянської системи керівництва економікою, запропонована понад тридцять років 

тому категорія «господарський орган» сьогодні звертає на себе увагу як така, що 

опосередковує господарський зв’язок між державою, її органами та державною 

власністю. Буквально йдеться про державні органи, утворені спеціально для 

виконання господарсько-організаційної роботи. Поняття господарського органу є 

вужчим за поняття органу державного управління. До органів державного 

управління належать вищі виконавчо-розпорядчі органи, господарські органи та 

планові органи,[92; 722] визначення яких потребує змістовного переосмислення. 

Разом із тим В. К. Мамутов  вважає, що дефініція господарського органу є 

необхідною для більш чіткого визначення і розмежування компетенції між 

різними державними органами, для вдосконалення, систематизації та кодифікації 

законодавства, для визначення правового становища різних державних органів та 

їх місця і ролі у загальній системі управління тощо. Господарські органи 

виконують планово-регулюючі, оперативно-господарські та організаційні 

функції.[323, c. 33-38] 

Наразі застосування конструкції господарського органу потребує 

теоретичного уточнення. Слід ураховувати, що формами здійснення організації 

господарської діяльності сьогодні визначають управління господарською 

діяльністю та її регулювання, які є різними за своєю правовою сутністю і 

суб’єктним складом. Регулювання здійснюється державними органами та 

органами місцевого самоврядування, а в управлінні можуть бути задіяні також 

інші суб’єкти. Для їх узагальнення застосовується категорія суб’єктів 
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організаційно-господарських повноважень, а самі організаційно-господарські 

повноваження визначаються як сукупність прав та обов’язків органів державної 

влади, місцевого самоврядування, господарських об’єднань, власників майна (у 

тому числі контролюючих власників корпоративних прав) та інших суб’єктів, 

яким вони делегуються, з управління господарською діяльністю та/або її 

регулювання, складовою яких є контроль. [288, c. 41-42] 

З огляду на викладене вважаємо, що загальна організаційна роль у 

забезпеченні функціонування транспортної системи є найбільш характерною для 

органів загальної компетенції. Органи загальної компетенції є органами 

державної влади, що здійснюють регулювання відповідно до визначених законом 

організаційно-господарських повноважень, які мають загальний, негалузевий 

характер і спрямовані на становлення транспортної системи як господарського 

утворення в економіці. На сьогодні їх функціональна спрямованість не має 

характеру буквального планового регулювання, тому їх визначення як 

господарських органів може зазнати нищівної критики. 

На нашу думку, питання характеру компетенції державних органів є 

визначальним для розмежування ролі державних органів в організації 

транспортної системи. Цей характер залежить від ознаки галузевості, яка є 

фундаментальною та виконує системоутворюючу роль в організації галузевих 

господарських систем. Відсутність цієї ознаки у компетенції органів державної 

влади не надає підстав вважати їх господарськими органами, що забезпечують 

функціонування системи.  

На відміну від органів загальної компетенції центр господарської системи є 

господарським, галузевим органом. Він забезпечує організацію, а також 

стабільне, динамічне функціонування господарської системи і в такий спосіб 

сприяє перспективному розвитку системи. У зв’язку із цим заслуговує на увагу 

думка В. К. Мамутова про те, що центр системи у вирішенні багатьох питань 

становить підвідомчу йому систему і пов’язаний із підпорядкованими йому 

господарськими органами загальними завданнями, взаємною господарською 

відповідальністю. Центри господарських систем наділені повноваженнями і 
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несуть відповідальність за вирішення всього кола питань щодо підвідомчої їм 

системи. [323, c. 79] Можна критично ставитися до того, що центри визначаються 

як органи загальної господарської компетенції. Однак на підтримку наведеного є 

відповідна аргументація, що враховує реалії соціалістичної планової економіки. 

Викладене дає змогу визначити наукову цінність самої концепції господарської 

системи та доктринальну визначену роль центру господарської системи. На 

сьогодні вирішення питання про роль центру транспортної системи має 

з’ясовуватися через його функціональну роль, яка дає підстави визначити участь у 

забезпеченні належного й безперебійного функціонування транспортної системи. 

Отже, вважаємо, що функціональну роль центру системи якнайбільше 

характеризує ознака галузевості. У зв’язку з цим, визначення господарської 

компетенції може доповнювати ознака галузевого характеру (спрямування).  

Вищенаведена аргументація може бути використана для визначення другого 

рівня державного регулювання транспортної системи - галузевого регулювання. 

Це регулювання має загальний галузевий характер і здійснюється центральним 

органом державної виконавчої влади відповідно до галузевої господарської 

компетенції.  

Зауважимо, що основним призначенням системи органів державної влади є 

організація реалізації повноважень держави, виходячи із галузевих завдань, 

закріплених за кожним органом відповідним актом законодавства, що встановлює 

його правовий режим. [363] Органи державної влади наділені господарською 

компетенцією. Компетенція органів державної влади – це сфера відання 

(предметне коло питань), у межах якої орган державної влади реалізує свої 

повноваження. [322] Змістом господарської компетенції органів державної влади 

та місцевого самоврядування є організаційно-господарські повноваження 

зазначених органів. [706] Отже, однозначно слушним є висновок, що 

організаційно-господарські повноваження органів державної влади та місцевого 

самоврядування – складова господарської компетенції таких суб’єктів. [288, c. 75] 

У цій дисертації дослідження господарської компетенції всіх органів державної 

влади та місцевого самоврядування обмежено, до уваги взято лише ті питання, які 
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якомога повніше розкривають галузеву специфіку органів державної влади, що 

забезпечують функціонування транспортної системи.  

Згідно зі ст. 8 ГК України держава, органи державної влади та органи 

місцевого самоврядування не є суб’єктами господарювання. Рішення органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування з фінансових питань, що 

виникають у процесі формування та контролю виконання бюджетів усіх рівнів, а 

також з адміністративних та інших відносин управління, крім організаційно-

господарських, в яких орган державної влади або орган місцевого самоврядування 

є суб’єктом, наділеним господарською компетенцією, приймаються від імені 

цього органу і в межах його владних повноважень. Господарська компетенція 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування реалізується від 

імені відповідної державної чи комунальної установи. Безпосередня участь 

держави, органів державної влади та органів місцевого самоврядування у 

господарській діяльності може здійснюватися лише на підставі, в межах 

повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України.[250]  

Також слід зауважити, що відповідно до ст. 10 ГК України одним із 

основних напрямів економічної політики, що визначаються державою, є 

структурно-галузева політика, спрямована на здійснення державою прогресивних 

змін у структурі економіки, удосконалення міжгалузевих і внутрігалузевих 

пропорцій, стимулювання розвитку галузей, які визначають науково-технічний 

прогрес, забезпечують конкурентоспроможність вітчизняної продукції та 

зростання рівня життя населення. Складовими цієї політики є промислова, 

аграрна, будівельна та інші сфери економічної політики, щодо яких держава 

здійснює відносно самостійний комплекс заходів стимулюючого впливу. 

Транспортна політика є складовою структурно-галузевої політики, реалізується 

органами державної влади, наділеними господарською компетенцією.  

Одним із центральних органів виконавчої влади, що здійснює 

організаційно-господарські повноваження, є міністерство, яке має на меті 

формувати та реалізовувати державну політику у відповідній сфері суспільного 

життя. [711, c. 213] У юридичній літературі визначено господарське міністерство 
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як господарську організацію (орган державної виконавчої влади), яка здійснює 

координацію діяльності усіх підприємств та організацій галузі, а також виконує 

функції власника майна щодо підпорядкованих їй державних підприємств і 

організацій. [83, c.181] Господарське міністерство реалізує державну стратегію 

розвитку відповідної галузі. [89]  

Основним щодо визначення функціональної ролі міністерства є питання 

його компетенції. З огляду на викладене у літературі запропоновано визначати 

елементи компетенції міністерства, які характеризують ступінь його юридичної 

самостійності. Конструкція елементів передбачає розкриття компетенції 

відповідно до аналізу повноважень за формулою: вирішує, бере участь, діє, 

розробляє, контролює. [622] Дотримання набору повноважень за наведеною 

формулою залишається питанням дискусійним. Ураховуючи сучасні підходи до 

організації державного регулювання, актуальною є можливість виключення одних 

повноважень і надання інших. На прикладі становлення транспортної системи за 

часів набуття Україною незалежності у попередньому розділі дисертації 

зазначено, як змінювалася назва галузевого міністерства та його підконтрольних 

органів. Такий досвід не можна вважати вдалим, оскільки назва міністерства і 

його компетенція із часом втратили свою однозначну галузеву природу.  

Господарським галузевим міністерством, що сьогодні здійснює 

організаційно-господарські повноваження з організації транспортної системи, 

регулювання транспортної діяльності як виду господарської діяльності, формує та 

реалізує транспортну політику, прогнозує розвиток транспортної системи та 

забезпечує реалізацію державної стратегії розвитку у цій галузі, є 

Мінінфраструктури. Отже, Мінінфраструктури є центром галузевої господарської 

системи – транспортної системи України, його галузева функціональна роль може 

бути розкрита шляхом аналізу галузевих завдань та організаційно-господарських 

повноважень загального галузевого характеру. 

Мінінфраструктури є центральним органом виконавчої влади, діяльність 

якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України, діє відповідно 

до Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого 
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постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 р. № 460. [473] 

Мінінфраструктури є головним органом у системі центральних органів 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у 

сферах автомобільного, залізничного, морського та річкового транспорту, 

надання послуг поштового зв’язку, а також забезпечує формування та реалізацію 

державної політики у сфері авіаційного транспорту і використання повітряного 

простору України, розвитку, будівництва, реконструкції та модернізації 

інфраструктури авіаційного, морського та річкового транспорту, дорожнього 

господарства, навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, 

торговельного мореплавства, з питань безпеки на автомобільному транспорті 

загального користування, міському електричному, залізничному, морському та 

річковому транспорті, а також державного нагляду (контролю) за безпекою на 

автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, 

залізничному, морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту рибного господарства). Основними завданнями 

Мінінфраструктури є: 

1) забезпечення формування та реалізація державної політики у сферах 

автомобільного, залізничного, морського та річкового транспорту, надання послуг 

поштового зв’язку; 

2) забезпечення формування та реалізації державної політики: у сфері 

авіаційного транспорту та використання повітряного простору України; розвитку, 

будівництва, реконструкції та модернізації інфраструктури авіаційного, 

морського та річкового транспорту; у сфері дорожнього господарства; у сфері 

навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, торговельного 

мореплавства; з питань безпеки на автомобільному транспорті загального 

користування, міському електричному, залізничному, морському та річковому 

транспорті; з питань державного нагляду (контролю) за безпекою на 

автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, 

залізничному, морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту рибного господарства); з питань розвитку транспортної 
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інфраструктури; 

3) участь у межах повноважень, передбачених законом, у формуванні та 

забезпеченні реалізації державної тарифної політики. 

Відповідно до наведених завдань визначається галузева функціональна роль 

Мінінфраструктури як центру транспортної системи. Вважаємо, що галузева 

функціональна роль центру транспортної системи пов’язується з участю держави 

в організації транспортної системи, забезпечує у такий спосіб її становлення і 

розвиток. Держава забезпечує функціонування транспортної системи України 

через те, що господарські відносини, які виникають у зв’язку з цим, стають 

об’єктом державного регулювання. Як центр системи Мінінфраструктури 

здійснює управління галуззю транспорту. Це дозволяє визначити особливості 

державного регулювання транспортної системи на другому рівні - галузевого 

регулювання. 

Ще однією особливістю у визначенні галузевої функціональної ролі 

Мінінфраструктури є те, що наведені у Положенні завдання не мають виключного 

характеру. Їх можна визначити як основні загальносистемні галузеві завдання, що 

детермінують галузево-функціональну роль центру транспортної системи в 

організації та функціонуванні системи як структурного, цілісного господарського 

утворення. Інший характер мають спеціально-галузеві завдання, які: (а) походять 

від загальносистемних, (б) адресовані внутрігалузевим системам (підгалузям) 

транспортної системи, (в) уточнюють та/або конкретизують галузеву роль центру 

транспортної системи, (г) визначені у спеціальних нормативно-правових актах 

транспортного законодавства.  

Наприклад, у розділі ІІ ПК України йдеться про систему державного 

регулювання в галузі авіації та використання повітряного простору України. 

Аналогічну роль відведено ст. 4 Закону України «Про залізничний транспорт». У 

Законі України «Про автомобільний транспорт» про державне регулювання та 

контроль діяльності автомобільного транспорту йдеться в окремому розділі. 

Зокрема, у ст. 6 зазначено, що центральний орган виконавчої влади, який 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері автомобільного 
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транспорту, забезпечує: формування та реалізацію державної політики у сфері 

автомобільного транспорту; нормативно-правове регулювання; визначення 

пріоритетних напрямів розвитку автомобільного транспорту.  

Аналіз такого роду правових норм засвідчує, що вони не завжди 

відповідають нормам, в яких визначено загальносистемні завдання. Переважно це 

пояснюється динамічним процесом перегляду одних нормативно-правових актів і 

несвоєчасним внесенням відповідних змін до інших. З огляду на викладене це 

питання залишається актуальним і потребує спеціальної уваги. 

Отже, Мінінфраструктури є центральним органом виконавчої влади, що 

здійснює організаційно-господарські галузеві повноваження з організації та 

функціонування транспортної системи. Це господарський, галузевий орган. У п. 4 

Положення про Мінінфраструктури зазначено 72 повноваження, перелік яких не є 

вичерпним, тому Міністерство може бути наділено й іншими повноваженнями, 

визначеними законом.  

Систему організаційно-господарських повноважень Мінінфраструктури 

можна представити категоріями повноважень, які є результатом узагальнення 

повноважень залежно від їх системного та галузевого функціонального 

призначення. На нашу думку, організаційно-господарські галузеві повноваження 

(далі – галузеві повноваження) дають підстави для розмежування органів 

загальної галузевої і спеціальної галузевої господарської компетенції. Така 

категорія повноважень забезпечує галузевий рівень державного регулювання, 

оскільки вони адресовані окремо визначеній галузі економіки та опосередковують 

організацію господарської галузевої системи – транспортної системи.  

Галузеві організаційно-господарські повноваження – це сукупність прав та 

обов’язків органів державної влади з організації і забезпечення функціонування 

певної галузі економіки. Визначення такого роду повноважень не позбавляє їх 

основного змістовного навантаження, що стосується управління та/або 

регулювання і контролю, а конкретизує їх значення для певної галузі. Залежно від 

особливостей державного регулювання, пов’язаних з організаційною структурою 
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транспортної системи, пропонується визначати загальногалузеві та спеціально-

галузеві господарські повноваження. 

Таким чином, центр транспортної системи забезпечує функціонування 

галузі транспорту шляхом реалізації загальногалузевих організаційно-

господарських повноважень, спрямованих на правову організацію транспортної 

системи, відповідно до якої визначаються господарські відносини, які становлять 

об’єкт державного регулювання, забезпечується консолідація мети 

функціонування системи та утворення господарських зв’язків між її 

внутрісистемними ланками (структурними складовими) та економікою держави у 

цілому з метою підвищення ефективності функціонування системи та галузевого 

розвитку економіки держави. Самостійність транспортної системи можна вважати 

відносною, оскільки ця система є підсистемою найвищого рівня господарської 

організації – економіки держави.  

Центр транспортної системи шляхом реалізації загальногалузевих 

організаційно-господарських повноважень визначає галузевий рівень поєднання 

публічних і приватних інтересів, власне поєднання загальних публічно-приватних 

інтересів (економіки в цілому) зі спеціальними галузевими публічно-приватними 

інтересами, забезпечуючи у такий спосіб зовнішній господарський системний 

зв’язок транспортної системи із господарською системою вищого рівня – 

економікою.  

З огляду на викладене загальногалузеві господарські повноваження центру 

транспортної системи можна визначити як повноваження, спрямовані на 

забезпечення двох видів господарського зв’язку – зовнішнього системного і 

внутрісистемного господарського зв’язку. 

Першу категорію загальногалузевих господарських повноважень 

Мінінфраструктури становлять прокламаційні повноваження, пов’язані із 

проголошенням функціональних завдань транспортної системи та визначенням 

основних заходів державного регулювання.  

Відповідно до Положення Мінінфраструктури визначає пріоритети та 

здійснює заходи щодо забезпечення формування та реалізації державної політики 
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у сферах авіаційного, автомобільного, залізничного, морського та річкового, 

міського електричного транспорту; затверджує і виконує прогнозні та програмні 

документи з питань розвитку авіаційного, автомобільного, залізничного, 

морського і річкового транспорту, дорожнього господарства, метрополітенів та 

міського електричного транспорту; затверджує і виконує прогнозні та програмні 

документи з питань розвитку та розбудови національної транспортної мережі 

(міжнародних транспортних коридорів) в Україні, забезпечує інтеграцію 

національної транспортної системи до європейської та світової транспортних 

мереж; бере участь у міжнародному співробітництві та забезпечує виконання 

зобов’язань України, що випливають із членства у міжнародних організаціях; 

забезпечує відповідно до законодавства виконання зобов’язань за міжнародними 

договорами України та їх імплементацію в національне законодавство, виконання 

Угоди про асоціацію тощо. 

Другу категорію загальногалузевих господарських повноважень 

Мінінфраструктури становлять нормативно-регулюючі повноваження, пов’язані із 

виданням нормативних актів, установленням стандартів, затвердженням 

положень, інструкцій та інших документів нормативно-технічного характеру. 

Зокрема, Мінінфраструктури: 

– розробляє проекти законів та інших нормативно-правових актів з питань, 

що належать до його компетенції; 

– здійснює нормативно-правове регулювання у сферах, які належать до його 

компетенції; 

– перевіряє, переглядає та скасовує стандарти в галузі транспорту; 

– затверджує інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях, 

підприємствах промислового залізничного транспорту, а також про огляд суден, 

які здійснюють плавання (експлуатуються) на внутрішніх водних шляхах;  

– затверджує положення про комісії з питань вилучення і реалізації 

залежаних вантажів, про сертифікаційну діяльність на залізничному транспорті 

тощо; 



127 

 

– затверджує правила перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу і 

вантажу, а також тварин, птиці та інших вантажів, що підлягають державному 

ветеринарно-санітарному контролю, залізничним транспортом; перевезення 

швидкопсувних вантажів і пошти залізничним транспортом; експлуатації трамваїв 

і тролейбусів; перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні; 

оформлення вантажних перевізних документів на перевезення морським 

транспортом; перевезення вантажів, пасажирів, пошти і багажу морським та 

річковим транспортом; надання послуг у морських портах; та інші. 

Третю категорію загальногалузевих господарських повноважень 

Мінінфраструктури становлять повноваження з управління безпекою на 

транспорті. Це наймасштабніша категорія повноважень, пов’язана із реалізацією 

заходів, спрямованих на державне регулювання безпеки на транспорті.  

Так, зокрема, Мінінфраструктури виконує функції компетентного органу 

України у сфері перевезення небезпечних вантажів, а також компетентного 

органу щодо виконання Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для 

колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути 

встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови 

взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі таких приписів, від 

1958 р. із поправками 1995 р. До цієї категорії можна віднести такі повноваження 

Мінінфраструктури: 

– контроль за дотриманням вимог безпеки перевезення пасажирів і вантажів 

на автомобільному транспорті; 

– проведення технічного розслідування катастроф, аварій, дорожньо-

транспортних пригод на автомобільному, міському електричному транспорті; 

– технічний нагляд за суднами, що не підлягають нагляду класифікаційного 

товариства (крім суден флоту рибного господарства); 

– видання обов’язкових для виконання посадовими особами приписів щодо 

усунення порушень вимог нормативно-правових актів із питань безпеки 

судноплавства; 

– затвердження інструкції щодо здійснення контролю за виконанням 
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українськими судноплавними компаніями вимог нормативно-правих актів з 

питань безпеки судноплавства; 

– затвердження положення про систему управління безпекою на транспорті 

та відповідних видах транспорту, а також галузевих програм у сфері безпеки та ін. 

Четверту категорію загальногалузевих господарських повноважень 

Мінінфраструктури становлять повноваження з регулювання цін і тарифів у сфері 

транспорту. Так, зокрема, Мінінфраструктури затверджує положення про: 

– справляння, облік та використання коштів від сплати портових зборів, 

крім використання коштів від сплати адміністративного збору; 

– установлення аеропортових зборів за обслуговування повітряних суден і 

пасажирів в аеропортах України; 

– визначення розміру автостанційного збору та вартості послуг, які 

надаються автостанцією перевізникові; 

– формування тарифів на послуги міського електричного транспорту тощо. 

Сукупність наведених категорій повноважень дає підстави для висновку про 

системність, галузевий зв’язок заходів державного регулювання, їх послідовність 

і визначеність, загальний предметно-галузевий характер з огляду на 

співвідношення із транспортною системою в цілому та/або її структурними 

складовими зокрема. Визначаючи особливості державного регулювання будь-

якого виду транспортної діяльності, неможливо обійти зв’язок з економікою в 

цілому, транспортною системою та системоутворюючою категорією виду 

транспорту, до сфери якого належить вид транспортної діяльності. Саме 

предметно-галузевий зв’язок зумовлює послідовність заходів державного 

регулювання, адресованих транспортній системі, дає змогу визначити їх важливу 

роль у розвитку транспортної системи відповідно до системного підходу до 

вирішення питання про регулювання: від загального до спеціального, від 

галузевого до спеціального галузевого регулювання. 

Третій рівень державного регулювання транспортної діяльності становить 

спеціальне галузеве державне регулювання, [265] яке здійснюється органами 

державної влади, наділеними спеціальною галузевою компетенцією. Цей рівень 
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державного регулювання визначається окремо з огляду на наявність спеціальних 

державних органів, галузеві повноваження яких спрямовані на реалізацію заходів 

державного регулювання на окремому виді транспорту.  

Так, Державна служба морського та річкового транспорту України (далі – 

Морська адміністрація) [468] є центральним органом виконавчої влади, діяльність 

якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра 

інфраструктури України та який реалізує державну політику у сферах морського 

та річкового транспорту. Основними завданнями Морської адміністрації є: 

1) виконання окремих функцій з реалізації державної політики у сферах: 

морського та річкового транспорту; торговельного мореплавства; судноплавства 

на внутрішніх водних шляхах; навігаційно-гідрографічного забезпечення 

мореплавства; безпеки на морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки 

мореплавства суден флоту рибної промисловості); 

2) внесення на розгляд Міністра інфраструктури України пропозицій щодо 

забезпечення формування державної політики у сферах морського та річкового 

транспорту, торговельного мореплавства, судноплавства на внутрішніх водних 

шляхах, навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства, а також у сфері 

безпеки на морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства 

суден флоту рибної промисловості); 

3) забезпечення виконання зобов’язань, що випливають із членства України 

в міжнародних організаціях, діяльність яких пов’язана з морським та річковим 

транспортом, торговельним мореплавством, судноплавством на внутрішніх 

водних шляхах, навігаційно-гідрографічним забезпеченням мореплавства (крім 

суден флоту рибної промисловості); 

4) забезпечення дотримання і виконання зобов’язань, взятих за 

міжнародними договорами України у сферах морського та річкового транспорту, 

торговельного мореплавства, судноплавства на внутрішніх водних шляхах, 

навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства; 

5) здійснення державного нагляду (контролю) за безпекою на морському та 

річковому транспорті, за торговельним мореплавством, судноплавством на 
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внутрішніх водних шляхах, навігаційно-гідрографічним забезпеченням 

мореплавства (крім суден флоту рибної промисловості); 

6) надання у передбачених законом випадках адміністративних послуг у 

сфері морського та річкового транспорту. 

З урахуванням наведеного слід зазначити, що галузеві повноваження 

Морської адміністрації мають спеціальний характер. Це насамперед пояснюється 

тим, що такі повноваження забезпечують предметну конкретизацію галузевих 

повноважень центру транспортної системи, мають виключно спеціальний 

галузевий характер, оскільки адресовані не транспортній системі загалом, а її 

структурним складовим – підсистемам морського і річкового транспорту. На 

прикладі Морської адміністрації можна визначити одну із особливостей 

спеціального галузевого державного регулювання, що полягає у поєднанні 

спеціальних галузевих повноважень одночасно двох підсистем (підгалузей) 

транспортної системи. З огляду на специфіку технологічних процесів на 

морському транспорті та їх відмінність від тих, що є визначальними для роботи 

річкового транспорту, вважаємо, що таке поєднання може мати умовний характер, 

оскільки визначення компетенції відбувається на рівні одного нормативного акта. 

На нашу думку, доцільною у зв’язку із цим є субординація спеціальних галузевих 

повноважень шляхом їх нормативного предметного розподілу між двома 

підсистемами. Визначення спеціальних галузевих повноважень, адресованих 

підсистемі морського транспорту та окремо підсистемі річкового транспорту, 

навіть на рівні одного нормативного акта, сприятиме однозначності у їх реалізації 

та конкретизуватиме функціональну роль Морської адміністрації, яка, зважаючи 

на забезпечення функціонування двох підсистем, має отримати скорочену назву 

Держморрічслужба.  

Разом із тим визначення спеціальних галузевих повноважень і заходи щодо 

їх реалізації не спрямовані на виокремлення та визначення характеру їх 

незалежності, вони є важливими для забезпечення функціонування транспортної 

системи в цілому. Оскільки транспортна система є господарським утворенням із 

власною внутрішньою структурою, тільки злагоджене функціонування всіх її 
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підсистем здатне забезпечити галузеве функціонування системи в цілому. 

Галузеве функціонування забезпечують органи державної влади шляхом 

реалізації загальногалузевих і спеціально-галузевих організаційно-господарських 

повноважень. Функціонування структурних складових транспортної системи, 

зокрема її підсистем, забезпечує організацію транспортної системи в цілому, 

власне її системне галузеве функціонування.  

З урахуванням наведених особливостей спеціально-галузеві повноваження 

Морської адміністрації можна розподілити на групи. 

1) Галузево-регулюючі повноваження, за змістом яких Морська 

адміністрація: 

– здійснює в межах своїх повноважень регулювання торговельного 

мореплавства; 

– виконує в межах своїх повноважень прогнозні та програмні документи з 

питань розвитку морського та річкового транспорту; 

– готує пропозиції щодо забезпечення інтеграції національної системи 

морського та річкового транспорту у європейську та світову транспортні системи 

і в установленому порядку забезпечує таку інтеграцію; 

– бере участь у розробці та виконанні державних цільових програм, 

спрямованих на забезпечення функціонування і розвитку морського та річкового 

транспорту, інших програм з питань торговельного мореплавства, судноплавства 

на внутрішніх водних шляхах і навігаційно-гідрографічного забезпечення 

судноплавства, сприяє впровадженню досягнень науки і техніки, нових 

технологій та провідного досвіду у зазначеній галузі; 

– здійснює управління об’єктами державної власності, належними до сфери 

управління Морської адміністрації, тощо. 

2) Галузево-дозвільні повноваження, у числі яких варто назвати такі: 

– ліцензування господарської діяльності з надання послуг із перевезення 

пасажирів, небезпечних вантажів, небезпечних відходів морським і річковим 

транспортом; 

– реєстрація суден у Державному судновому реєстрі України та Судновій 
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книзі України, ведення журналу їх обліку (крім суден флоту рибної 

промисловості); 

– погодження правил плавання маломірними (малими) суднами на водних 

об’єктах; 

– видача дозволів суднам на захід до річкових портів України під 

прапорами держав, з якими не укладені міжнародні договори України про 

судноплавство на внутрішніх водних шляхах України; 

– реєстрація лінії закордонного плавання та розміщення відповідної 

інформації на своєму офіційному веб-сайті; тощо. 

3) Галузево-контрольні повноваження, до яких належать: 

– контроль за додержанням ліцензійних умов під час провадження 

господарської діяльності з надання послуг із перевезення пасажирів, небезпечних 

вантажів, небезпечних відходів морським і річковим транспортом; 

– контроль за виконанням визнаними організаціями обов’язкових вимог, 

установлених міжнародними договорами України, під час видачі ними 

українським суднам свідоцтва, інших суднових документів і надання таким 

суднам послуг від імені держави прапора (крім суден флоту рибної 

промисловості); 

– контроль за укладенням договорів обов’язкового страхування 

відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів морським та 

річковим транспортом; 

– контроль і нагляд за забезпеченням функціонування системи дальньої 

ідентифікації та контролю за місцезнаходженням суден під Державним Прапором 

України тощо. 

4) Галузеві організаційно-господарські повноваження з управління 

безпекою на морському та річковому транспорті, у числі яких можна зазначити 

такі:  

– контроль за впровадженням і функціонуванням систем управління 

безпекою судноплавства на морському та річковому транспорті (крім суден флоту 

рибної промисловості); 
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– розслідування та аналіз причин аварійних морських подій і транспортних 

подій на внутрішніх водних шляхах України, облік таких подій, розробка та 

затвердження плану профілактичних заходів щодо запобігання їх виникненню і 

контроль проведення зазначених заходів (крім аварій із суднами флоту рибної 

промисловості); 

– контроль і нагляд за дотриманням правил користування засобами 

морського та річкового транспорту, охорони порядку і безпеки руху на морському 

та річковому транспорті; 

– огляд річкових суден перед початком навігації або входом на річкові 

внутрішні водні шляхи, а також перед виходом у рейс після завантаження для 

оцінки їх придатності до плавання на річкових внутрішніх водних шляхах; 

– перевірка суднових документів на маломірних (малих) суднах і 

документів на право управління ними; 

– видача посвідчення судноводія торговельного судна, яке допущено до 

плавання судноплавними річковими внутрішніми водними шляхами, посвідчення 

морського лоцмана, посвідчення річкового лоцмана, посвідчення лоцмана-оператора 

служби регулювання руху суден, а також судноводія маломірного (малого) судна 

тощо. 

Різноплановість та особливість наведених категорій організаційно-

господарських повноважень, які відповідно до їх специфіки визначаються як 

загальногалузеві або спеціально-галузеві повноваження, дає змогу детермінувати 

третій рівень державного регулювання як спеціальне галузеве державне 

регулювання транспортної системи. Цей рівень характеризується такими 

ознаками: спеціальна галузева мета і системно-функціональний галузевий 

характер заходів державного регулювання. Цей рівень є похідним від галузевого 

регулювання, вирізняється системою заходів, спрямованих на галузеве 

функціонування підгалузей, структурних складових транспортної системи. Таким 

чином, спеціальне галузеве державне регулювання опосередковує підгалузевий 

рівень організації транспортної системи, відповідно до якого внутрісистемні 

господарські зв’язки виникають як результат відособлення організаційних 
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структурних ланок транспортної системи – її підсистем (підгалузей) за видами 

транспорту. 

Спеціально-галузеві господарські повноваження, характерні для 

спеціального галузевого державного регулювання, виконує Державіаслужба, яка 

діє на підставі Положення про Державну авіаційну службу України, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2014 р. 

№ 520. [466] Державіаслужба є центральним органом виконавчої влади, 

діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України 

через Міністра інфраструктури України, який реалізує державну політику у сфері 

цивільної авіації та використання повітряного простору України, та є 

уповноваженим органом з питань цивільної авіації. Основними завданнями 

Державіаслужби є: 

1) реалізація державної політики у сфері цивільної авіації та використання 

повітряного простору України; 

2) внесення пропозицій Міністрові інфраструктури України щодо 

забезпечення формування державної політики у сфері цивільної авіації та 

використання повітряного простору України; 

3) організація використання повітряного простору України; 

4) здійснення державного контролю та нагляду за безпекою цивільної 

авіації, нагляду за забезпеченням аеронавігаційного обслуговування. 

Відповідно до зазначених категорій спеціально-галузевих повноважень, що 

характеризують третій рівень державного регулювання, Державіаслужба має :  

1) Галузево-регулюючі повноваження, до яких належать: 

– розробка державної стратегії, програм розвитку цивільної авіації та 

використання повітряного простору України; 

– розробка, прийняття та впровадження авіаційних правил України; 

– установлення правил і порядку організації польотів цивільних повітряних 

суден; 

– представництво України в Міжнародній організації цивільної авіації 

(ІКАО), міжнародних авіаційних організаціях та у міжнародних відносинах з 
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питань цивільної авіації; 

– вжиття у межах своїх повноважень заходів до співробітництва України з 

ЄС у галузі цивільної авіації, забезпечення виконання Українською Стороною 

зобов’язань за Угодою про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС, 

адаптація національного законодавства з питань цивільної авіації до 

законодавства ЄС, вжиття інших заходів щодо інтеграції України до Європейської 

авіатранспортної системи та системи організації повітряного руху (Єдиного 

європейського неба) тощо. 

2) Галузево-дозвільні повноваження, у числі яких можна визначити такі: 

– сертифікація, схвалення та реєстрація об’єктів і суб’єктів авіаційної 

діяльності та ліцензування їх діяльності; 

– ліцензування господарської діяльності з надання послуг із перевезень 

пасажирів та/або вантажу повітряним транспортом; 

– надання дозволів на виліт цивільних повітряних суден з аеродромів 

України, приліт повітряних суден до аеродромів України або на проліт 

територією України та погодження дозволів на виконання польотів за Договором 

з відкритого неба; 

– затвердження розкладу руху авіаперевізникам на виконання регулярних 

рейсів, розгляд комерційних угод, укладених між перевізниками, що стосуються 

надання ними спільних послуг, пов’язаних із повітряними перевезеннями 

пасажирів і багажу;  

– реєстрація і виключення з реєстру цивільних повітряних суден та 

аеродромів України, ведення Державного реєстру цивільних повітряних суден 

України та Державного реєстру аеродромів цивільної авіації України тощо. 

3) Галузево-контрольні повноваження, до яких належать: 

– контроль за обов’язковим авіаційним страхуванням та фінансово-

економічною спроможністю виконання експлуатантами норм і правил з питань 

безпеки авіації; 

– нагляд і контроль за дотриманням суб’єктами авіаційної діяльності вимог 

законодавства, авіаційних правил України, зокрема шляхом проведення планових 
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і позапланових перевірок, аудитів та інспектувань, а також ситуаційних 

експериментів, випробувань, оглядів, спостережень; 

– контроль та нагляд за додержанням вимог законодавства у сфері 

повітряних перевезень пасажирів і багажу, вантажів, небезпечних вантажів, 

товарів військового призначення та подвійного використання; 

– виконання функцій національного наглядового органу з питань 

аеронавігаційного обслуговування та організації повітряного руху тощо. 

4) Галузеві повноваження з управління безпекою на повітряному 

транспорті:  

– розробка, впровадження та забезпечення виконання Державної програми 

авіаційної безпеки цивільної авіації, а також державної програми контролю якості 

забезпечення авіаційної безпеки цивільної авіації; 

– постійна оцінка ризиків і рівня безпеки цивільної авіації з метою 

впровадження відповідних заходів; 

– інспектування іноземних повітряних суден на території України на 

відповідність стандартам ІКАО тощо. 

Спеціально-галузеві господарські повноваження третього рівня державного 

регулювання має Державна служба України з безпеки на транспорті (далі – 

Укртрансбезпека). Укртрансбезпека – центральний орган виконавчої влади, 

діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України 

через Міністра інфраструктури України, який реалізує державну політику з 

питань безпеки на наземному транспорті згідно з Положенням про Державну 

службу України з безпеки на транспорті, затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України від 11 лютого 2015 р. № 103. [467] Основними завданнями 

Укртрансбезпеки є: 

1) реалізація державної політики з питань безпеки на автомобільному 

транспорті загального користування, міському електричному, залізничному 

транспорті; 

2) внесення на розгляд Міністра інфраструктури України пропозицій щодо 

забезпечення формування державної політики з питань безпеки на 
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автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті; 

3) здійснення державного нагляду (контролю) за безпекою на 

автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті; 

4) надання у передбачених законом випадках адміністративних послуг у 

сфері автомобільного, міського електричного, залізничного транспорту. 

До категорій спеціально-галузевих господарських повноважень 

Укртрансбезпеки належать: 

1) Галузево-регулюючі повноваження: 

– погодження паспортів міжміських і приміських автобусних маршрутів 

регулярних спеціальних перевезень, що виходять за межі території області 

(міжобласних маршрутів); 

– затвердження мережі міжміських і приміських автобусних маршрутів 

загального користування, що виходять за межі території області (міжобласних 

маршрутів), та ведення реєстру таких маршрутів; 

– організація та проведення конкурсів із перевезення пасажирів на 

міжміських і приміських маршрутах загального користування, які виходять за 

межі території області (міжобласних маршрутах); 

– управління об’єктами державної власності, які належать до сфери 

управління Укртрансбезпеки тощо. 

2) Галузево-дозвільні повноваження: 

– ліцензування господарської діяльності з надання послуг із перевезення 

пасажирів, небезпечних вантажів, багажу автомобільним, залізничним 

транспортом; 

– видача, позбавлення чи анулювання дозволу на перевезення пасажирів на 

міжобласних автобусних маршрутах загального користування; 

– видача свідоцтва про атестацію автостанцій, ведення переліку атестованих 

автостанцій і розміщення зазначеного переліку на своєму офіційному веб-сайті. 

3) Галузево-контрольні повноваження: 

– контроль за додержанням ліцензійних умов під час провадження 

господарської діяльності з надання послуг із перевезення пасажирів, небезпечних 
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вантажів, багажу автомобільним, залізничним транспортом; 

– контроль за додержанням умов перевезень, визначених дозволом на 

перевезення пасажирів на міжобласних автобусних маршрутах; 

– здійснення передбаченого законодавством контролю за міжнародними 

перевезеннями пасажирів і вантажів автомобільним транспортом на території 

України; 

– диспетчерський контроль за роботою автомобільних перевізників, які 

здійснюють перевезення пасажирів на міжобласних маршрутах загального 

користування, тощо.  

4) Спеціальні галузеві повноваження з управління безпекою на наземному 

транспорті: 

– видача в установленому порядку обов’язкових до виконання приписів 

щодо усунення порушень вимог нормативно-правових актів із питань безпеки на 

транспорті та контроль за виконанням таких приписів; 

– контроль за забезпеченням безпеки руху трамвайних вагонів і 

тролейбусів; 

– контроль за додержанням перевізниками вимог режиму праці та 

відпочинку, які здійснюють перевезення пасажирів і вантажів автомобільним 

транспортом, тощо. 

Визначення спеціального галузевого державного регулювання дає підстави 

для висновку про зв’язок між організаційно-господарськими та спеціальними 

галузевими повноваженнями державних органів, що є важливим у контексті 

вдосконалення заходів державного регулювання з огляду на заходи 

євроінтеграції. 

Так, зокрема, у літературі запропоновано утворити Національну комісію, 

що здійснює державне регулювання у сфері транспорту, як особливий орган 

державної виконавчої влади – суб’єкт організаційно-господарських повноважень. 

Основним завданням цього органу має стати єдина державна політика і державне 

регулювання діяльності суб’єктів природних монополій у сфері транспорту та 

суб’єктів господарювання, які провадять діяльність на суміжних ринках у сфері 
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транспорту, а також сприяння інтеграції транспортного ринку з ринками інших 

держав Європи та світу, забезпечення прав споживачів і створення сприятливих 

умов для залучення інвестицій. З урахуванням наведених завдань можна 

визначити організаційно-господарські повноваження цього органу, а саме: 

– встановлення тарифів на послуги, що надаються суб’єктами природних 

монополій у сфері транспорту та суб’єктами господарювання, які провадять 

діяльність на суміжних ринках; 

– постійний моніторинг кон’юнктури ринку послуг, що надаються 

суб’єктами природних монополій у сфері транспорту та суб’єктами 

господарювання, які провадять діяльність на суміжних ринках; 

– реалізація державно-транспортної політики; 

– забезпечення державного нагляду за додержанням суб’єктами ринку 

вимог законодавства та контроль наявності ліцензій на надання певних видів 

послуг; 

– застосування до суб’єктів ринку адміністративних стягнень в 

установленому законодавством порядку.[561; 563] 

Наведене не дає змоги визначити рівень державного регулювання, якому 

повинні відповідати повноваження Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері транспорту. Якщо мається на увазі рівень галузевого 

регулювання, то повноваження Національної комісії частково збігатимуться із 

повноваженнями Мінінфраструктури, зрештою, буде спростовано роль 

Мінінфраструктури як центрального органу виконавчої влади, який уособлює 

статус господарського міністерства і виконує роль центру системи. За відсутності 

аргументів, які б дали можливість зосередитися на рівні спеціального галузевого 

регулювання, питання про теоретичну та практичну доцільність утворення 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту, 

залишається дискусійним і несвоєчасним. 

В умовах реформування транспортної системи та реалізації заходів 

євроінтеграції першорядним є питання про розмежування функцій державного 

регулювання транспортної діяльності та управління об’єктами транспортної 
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інфраструктури. Такого висновку можна дійти на підставі положень Директиви 

Ради ЄС від 29 липня 1991 р. про розвиток залізниць Співтовариства 

(91/440/ЄЕС). [127] У преамбулі цього документа наголошено, що забезпечити 

подальший розвиток і сприяти ефективному функціонуванню мережі залізниць 

можна завдяки відокремленню надання транспортних послуг від управління 

інфраструктурою; оскільки наразі необхідно, щоб ці дві сфери діяльності мали 

відокремлене управління та відокремлені рахунки. Держави-члени повинні нести 

загальну відповідальність за належний розвиток залізничної інфраструктури, а 

після консультацій з управляючим інфраструктурою визначити порядок сплати 

стягнень за використання залізничної інфраструктури, що здійснюється 

залізничними підприємствами та їх об’єднаннями, оскільки такі стягнення 

повинні відповідати принципу недискримінації залізничних підприємств. 

Положення Директиви не застосовуються до залізничних підприємств, діяльність 

яких обмежена наданням виключно міських, приміських або регіональних 

послуг. Термін «залізнична інфраструктура» має визначатися на підставі 

переліку, наведеного у Додатку І.А до Регламенту Комісії (ЄЕС) від 18 грудня 

1970 р. № 2598/70 про встановлення змісту різних пунктів, форм бухгалтерського 

обліку, поданих у Додатку І до Регламенту (ЄЕС) № 1108/70. Особливу увагу 

варто звернути на визначення «управляючого інфраструктурою». Це має бути 

будь-який структурний підрозділ або підприємство, що відповідає, зокрема, за 

заснування та утримання залізничної інфраструктури. Останнє може також 

охоплювати управління системами контролю та безпеки інфраструктури. Функції 

управляючого інфраструктурою, що стосується всієї або частини мережі, можуть 

бути закріплені за різними структурними підрозділами або підприємствами.  

Основні положення Директиви щодо інфраструктури згруповані за 

секціями, що дає підстави для висновків про відокремлення управління 

інфраструктурою від транспортної діяльності, встановлення плати за 

користування транспортною інфраструктурою, доступ до залізничної 

інфраструктури. Зокрема, у ст. 6 Директиви зазначено, що результат 

відокремлення стосується питання про ведення та оприлюднення відокремлених 
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рахунків прибутків і збитків та відокремлених бухгалтерських балансів, з одного 

боку, що стосується діяльності з надання транспортних послуг залізничними 

підприємствами та, з іншого боку, для діяльності з управління залізничною 

інфраструктурою. Таким чином, констатовано, що державна допомога, надана 

для одного із цих двох видів діяльності, не може бути передана для іншого. 

Держави-члени також мають забезпечити у межах цього відокремлення 

організацію окремих відділів на одному підприємстві, або здійснення управління 

інфраструктурою окремою організацією. Держави-члени вживають заходів, 

необхідних для забезпечення надання основних повноважень з метою гарантії 

неупередженого та недискримінаційного доступу до інфраструктури довіреним 

органам або підприємствам, які самі не надають жодних послуг із залізничних 

перевезень. Управляючий інфраструктурою складає бізнес-план підприємства із 

визначенням у ньому інвестиційних і фінансових програм. Мета цього бізнес-

плану полягає у забезпеченні оптимальних та ефективних експлуатації та 

розвитку інфраструктури із дотриманням фінансового балансу та передбаченням 

засобів, необхідних для досягнення визначених цілей. Відповідно до ст. 8 

Директиви управляючий інфраструктурою встановлює збори за користування 

залізничною інфраструктурою, управління якою він здійснює, які сплачують 

залізничні підприємства та міжнародні об’єднання, що користуються цією 

інфраструктурою. Держави-члени мають установити правила визначення цих 

зборів. Визначаються критерії, відповідно до яких мають установлюватися збори. 

Зокрема, йдеться про те, що збори за користування мають бути розраховані таким 

чином, щоб не допустити будь-якої дискримінації залізничних підприємства, 

можуть враховувати кілометраж, склад потягу, а також будь-які спеціальні 

вимоги, що стосуються таких факторів як швидкість, навантаження на вісь і 

ступінь або період користування інфраструктурою. Відповідно до ст. 10 

Директиви доступ до залізничної інфраструктури означає забезпечення таких 

прав:  

а) право доступу залізничних підприємств на недискримінаційних умовах 

до інфраструктури інших держав-членів для реалізації послуг міжнародних 
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комбінованих перевезень товарів; 

б) право доступу залізничних підприємств на недискримінаційних умовах 

до Транс’європейської залізничної мережі вантажних перевезень, визначеної у 

ст. 10а і Додатку I, а після 1 січня 2006 р. – до всієї мережі залізниць з метою 

надання послуг із міжнародних вантажних перевезень; 

в) право доступу залізничних підприємств на недискримінаційних умовах 

до інфраструктури всіх держав-членів з метою реалізації всіх видів вантажних 

залізничних перевезень; у подальшому право доступу до інфраструктури всіх 

держав-членів із метою надання міжнародних послуг перевезення пасажирів. 

Відповідно до проекту закону України «Про залізничний транспорт» [435] 

пропонується визначати оператора інфраструктури загального користування і 

оператора залізничного рухомого складу. Оператор інфраструктури загального 

користування – суб’єкт господарювання, який здійснює утримання та 

експлуатацію інфраструктури з метою управління перевізним процесом, 

забезпечення виконання всіх його стадій і надає послуги з доступу до 

інфраструктури. Оператор залізничного рухомого складу – суб’єкт 

господарювання, який бере участь у здійсненні перевізного процесу із 

використанням належного йому на праві власності чи іншому праві залізничного 

рухомого складу (крім тягового залізничного рухомого складу), контейнерів, 

надає вантажовідправникам (відправникам), вантажоодержувачам (одержувачам), 

перевізникам та іншим суб’єктам господарювання послуги з надання такого 

рухомого складу, контейнерів для перевезення залізничним транспортом. Крім 

того, згідно з ч. 4 ст. 8 зазначеного проекту закону інвестиційні програми 

розробляє саме оператор інфраструктури, а потім погоджує центральний орган 

виконавчої влади, який здійснює державне регулювання та нагляд у сфері 

залізничного транспорту, і затверджує центральний орган виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику в галузі залізничного 

транспорту. Оператор інфраструктури для проведення розрахунків за 

інвестиційними програмами відкриває спеціальні рахунки. Розпорядником 

спеціальних рахунків є оператор інфраструктури. Кошти зі спеціальних рахунків 



143 

 

можуть бути спрямовані виключно на витрати, передбачені інвестиційною 

програмою. Використання зазначених коштів у будь-яких інших цілях 

забороняється. Згідно зі ст. 10 цього проекту закону нове будівництво і 

реконструкція вокзалів, пішохідних мостів і тунелів, пасажирських платформ та 

інших об’єктів залізничного транспорту, пов’язаних з обслуговуванням населення 

регіону, придбання рухомого складу для здійснення приміських перевезень 

здійснюються за рахунок коштів оператора інфраструктури із залученням коштів 

місцевих бюджетів, а також інших не заборонених законодавством джерел 

фінансування. Відповідно до ст. 12 проекту закону об’єкти інфраструктури є 

державною власністю та закріплюються за оператором інфраструктури на праві 

господарського відання. Згідно зі ст. 13 оператор інфраструктури має утримувати 

інфраструктуру та її об’єкти у технічно справному стані, який забезпечує 

безпечність і безперебійність перевізного процесу. Виведення з експлуатації у 

зв’язку зі списанням одного чи кількох технологічно пов’язаних об’єктів 

інфраструктури, їх перепрофілювання здійснюються оператором інфраструктури 

у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку. За змістом ст. 15 цього 

проекту закону відкриття та закриття залізничних колій загального користування і 

розміщених на них залізничних станцій, пасажирських зупинних пунктів 

здійснює оператор інфраструктури. Оператор інфраструктури розробляє Порядок 

доступу до інфраструктури залізничного транспорту, в якому визначає 

інфраструктуру, доступну для здійснення перевезень, та всю інформацію, 

необхідну для отримання доступу до інфраструктури, зокрема основні правила, 

строки, процедури та критерії для отримання доступу до інфраструктури, у тому 

числі тарифи. У проекті закону також визначено істотні умови окремого виду 

господарського договору – договору про надання послуг із доступу до 

інфраструктури для здійснення перевезень. Також слід звернути увагу, що 

зведений графік руху поїздів розробляється, затверджується та вводиться у дію 

саме оператором інфраструктури відповідно до задоволених запитів на доступ до 

інфраструктури у порядку, що визначається центральним органом виконавчої 

влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 
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залізничного транспорту. Управління рухом поїздів на залізничному транспорті 

загального користування також здійснюється оператором інфраструктури. 

Зауважимо, що питання забезпечення оператором інфраструктури, яким має 

бути суб’єкт господарювання, реалізації права доступу до інфраструктури, а 

також пов’язаних із наведеним аспектів, є спірним і потребує перегляду. Логічним 

буде вирішити це питання на користь власника інфраструктури і реалізації ним 

права власності шляхом забезпечення права доступу до інфраструктури. Оскільки 

інфраструктура перебуває у державній власності, права власника реалізовуватиме 

відповідний орган державної влади, який згідно з ГК України не є суб’єктом 

господарювання, а отже не може бути визначений оператором інфраструктури. 

Таким чином, визначення власника інфраструктури та порядку реалізації права 

державної власності щодо об’єктів інфраструктури залізничного транспорту є 

важливим галузевим питанням, яке потребує нормативного врегулювання на рівні 

спеціального закону. 

Зважаючи на викладене, можна дійти висновку, що розмежування 

транспортної інфраструктури і транспортної діяльності є актуальним і потребує 

внесення змін до законодавства, зокрема не лише до тих нормативних актів, які 

регулюють діяльність залізничного транспорту, а й до всіх нормативних актів, що 

регулюють господарську діяльність на інших видах транспорту. Разом із тим, 

не можна стверджувати про однакові процеси розмежування та аналогічні зміни 

до законодавства з огляду на специфіку видів транспорту. Однак загальна 

концепція, покладена в основу такого розмежування, є актуальною, потребує 

спеціальної розробки та впровадження на практиці.  

На нашу думку, питання розмежування однозначно потребує з’ясування з 

огляду на визначені рівні державного регулювання. З урахуваннями наведеного 

детермінування органів, що мають здійснювати державне регулювання діяльності 

залізничного транспорту і забезпечувати утримання та використання 

транспортної інфраструктури, має стати результатом розмежування 

організаційно-господарських повноважень і визначення відповідних спеціально-

галузевих повноважень. Отже, варто окремо визначити категорії спеціальних 
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галузевих повноважень: по-перше, повноваження, що забезпечуватимуть 

функціонування та розвиток залізничного транспорту як підсистеми, структурної 

складової транспортної системи, і по-друге, повноваження, які забезпечуватимуть 

порядок використання та розбудови транспортної інфраструктури. Так, йдеться 

про субординацію спеціально-галузевих повноважень, адресованих залізничному 

транспорту.  

Таким чином, вважаємо за доцільне утворити спеціальний галузевий орган 

державної влади – Державну адміністрацію залізничного транспорту. Державна 

адміністрація залізничного транспорту має бути центральним органом виконавчої 

влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів 

України через Міністра інфраструктури України, що реалізує державну політику у 

сфері залізничного транспорту, а також впроваджує заходи безпеки на 

залізничному транспорті. Положення про Державну адміністрацію залізничного 

транспорту має бути розроблено та затверджено Кабінетом Міністрів України, 

визначати основні завдання і компетенцію відповідно до основних категорій 

спеціальних галузевих повноважень, а саме галузево-регулюючих, галузево-

дозвільних, галузево-контрольних повноважень, а також повноважень з 

управління безпекою на залізничному транспорті. Зазначимо, що з таких 

міркувань свого часу із числа організаційно-господарських повноважень 

Укртрансбезпеки було виключено повноваження щодо функціонування та 

розвитку морського і річкового транспорту та утворено спеціальний галузевий 

орган – Морську адміністрацію. 

Водночас зазначимо, що утворення галузевого органу – Державної 

адміністрації залізничного транспорту – не вирішить усіх питань спеціального 

галузевого державного регулювання. Залишається актуальним питання 

управління транспортною інфраструктурою та визначення окремого виду 

організаційно-господарських повноважень. На нашу думку, це питання, 

незважаючи на його актуальність саме стосовно залізничного транспорту, не 

може оминути інші види транспорту. Адже визначення інфраструктури кожного 

іншого виду транспорту прослідковується не тільки у контексті змін, внесених до 
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національного транспортного законодавства, а й шляхом аналізу Директив та 

інших актів ЄС.  

Так, зокрема, відповідно до Регламенту ЄЕС від 18 грудня 1970 р. 

№ 3598/70, а також Рішення № 661/2010/ЄС Європейського Парламенту та Ради 

від 7 липня 2010 р. «Про Настанови Союзу для розвитку транс’європейської 

транспортної мережі» [558] пропонується визначити межі терміна 

«інфраструктура» і надати дефініції кожному виду транспорту, установкам, 

будівлям та устаткуванню, що охоплюються цим терміном. Інтеграція мережі на 

європейському рівні може розвиватися тільки прогресивно шляхом поєднання 

різних видів транспорту з метою оптимального використання притаманних 

кожному із них переваг. Транспортна інфраструктура охоплює мережі 

автомобільних, залізничних і внутрішніх водних шляхів, морські магістралі, 

морські порти та порти внутрішніх водних шляхів, а також інші пункти взаємного 

сполучення між мережами видів транспорту.  

Зазначимо, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 

від 22 вересня 2016 р. № 714 «Деякі питання реалізації інфраструктурних 

проектів» Національне агентство з питань підготовки та проведення в Україні 

фінальної частини чемпіонату Європи 2012 р. з футболу та реалізації 

інфраструктурних проектів було перейменовано на Державне агентство 

інфраструктурних проектів України (далі – Укрінфрапроект). Цією постановою 

затверджено Положення про Державне агентство інфраструктурних проектів 

України. [463] Укрінфрапроект є центральним органом виконавчої влади, 

діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України 

через Міністра інфраструктури України, що реалізує державну політику у сфері 

розвитку, будівництва, реконструкції та модернізації інфраструктури авіаційного, 

морського та річкового транспорту. Основними завданнями Укрінфрапроекту є: 

1) реалізація державної політики у сфері розвитку, будівництва, 

реконструкції та модернізації інфраструктури авіаційного, морського та річкового 

транспорту; 

2) внесення на розгляд Міністра інфраструктури України пропозицій щодо 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/714-2016-%D0%BF#n18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/714-2016-%D0%BF#n18
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забезпечення формування державної політики у сфері розвитку, будівництва, 

реконструкції та модернізації інфраструктури авіаційного, морського та річкового 

транспорту; 

3) здійснення управління об’єктами державної власності. 

Укрінфрапроект наділений певними організаційно-господарськими 

галузевими повноваженнями, які стосуються реалізації державної 

інфраструктурної політики, однак вони адресовані не всім видам транспорту, а 

лише трьом видам – авіаційному, морському і річковому транспорту. Таким 

чином, відкритим залишається питання про управління інфраструктурою 

залізничного, міського електричного, автомобільного транспорту. Запропоноване 

об’єднання спеціальних галузевих повноважень не дає можливості визначити 

концепцію використання інфраструктури різних видів транспорту відповідно до 

їх специфіки, що призводить до відставання у реалізації заходів євроінтеграції. 

Вважаємо, що узагальнення спеціально-галузевих господарських 

повноважень із визначення, утримання та використання інфраструктури різних 

видів транспорту, а також утворення єдиного спеціального галузевого органу 

не може бути визнано доцільним з огляду на специфіку функціонування кожного 

виду транспорту, належного до складу транспортної системи України. Це 

пояснюється різними технологічними процесами, що зумовлюють впровадження 

різних заходів державного регулювання, які не можна об’єднати та застосовувати 

однаковою мірою на різних видах транспорту. Вони завжди матимуть особливості 

для різних видів транспорту. Однак з огляду на актуальність цього питання у 

контексті євроінтеграційних процесів його необхідно вирішити та запровадити 

відповідне нормативне регулювання. На нашу думку, до системи органів 

державної влади, що забезпечують функціонування транспортної системи, поряд з 

існуючими, мають увійти Державна адміністрація транспортної інфраструктури 

на наземному транспорті (далі – Держтрансінфраструктура), Державна 

адміністрація транспортної інфраструктури на морському та річковому транспорті 

(далі – Держморрічінфраструктура), Державна адміністрація транспортної 

інфраструктури на авіаційному транспорті (далі – Державіаінфраструктура), і це 
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має наслідком припинення діяльності Державного агентства інфраструктурних 

проектів України. Відповідно до функціонального призначення: 

1) Держтрансінфраструктуру має бути визначено як орган виконавчої 

влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів 

України через Міністра інфраструктури України, що реалізує державну політику у 

сфері управління транспортною інфраструктурою на автомобільному, 

залізничному, міському електротранспорті та метрополітені. Положення про 

Держтрансінфраструктуру має бути розроблено і затверджено Кабінетом 

Міністрів України, визначати основні завдання та компетенцію відповідно до 

галузево-регулюючих, галузево-дозвільних і галузево-контрольних господарських 

повноважень; 

2) Держморрічінфраструктуру має бути визначено як орган виконавчої 

влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів 

України через Міністра інфраструктури України, що реалізує державну політику у 

сфері управління транспортною інфраструктурою на морському та річковому 

транспорті. Положення про Держморрічінфраструктуру має бути розроблено і 

затверджено Кабінетом Міністрів України, визначати основні завдання та 

компетенцію відповідно до галузево-регулюючих, галузево-дозвільних і галузево-

контрольних господарських повноважень. 

3) Державіаінфраструктура має бути визначена як орган виконавчої влади, 

діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України 

через Міністра інфраструктури України, що реалізує державну політику у сфері 

управління транспортною інфраструктурою у сфері цивільної авіації. Положення 

про Державіаінфраструктуру має бути розроблено і затверджено Кабінетом 

Міністрів України, визначати основні завдання та компетенцію відповідно до 

галузево-регулюючих, галузево-дозвільних і галузево-контрольних господарських 

повноважень. 

Особливістю галузево-регулюючих, галузево-дозвільних і галузево-

контрольних господарських повноважень Держтрансінфраструктури, 

Держморрічінфраструктури та Державіаінфраструктури є їх предметна 
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визначеність. Вони мають бути спрямовані на реалізацію заходів державного 

регулювання щодо управління інфраструктурою на певному виді транспорту. Це 

мають бути державні органи з підпорядкуванням Мінінфраструктури, які 

забезпечуватимуть реалізацію права державної власності на об’єкти транспортної 

інфраструктури, порядок використання транспортної інфраструктури, реалізацію 

державної транспортної політики, спрямованої на розбудову та перспективи 

розвитку транспортної інфраструктури, входження транспортної системи України 

до європейської та світової транспортних систем. 

Наведені положення необхідно викласти у Законі України № 232/94-ВР, у 

нормативних актах спеціального транспортного законодавства (транспортні 

кодекси, транспортні закони), положеннях про Держтрансінфраструктури, 

Держморрічінфраструктури та Державіаінфраструктури.  

Утворення зазначених органів забезпечить новий рівень організації 

транспортної системи України, який відповідатиме вимогам ЄС. 

Управлінню транспортною системою України властиві галузевий характер 

та ієрархічність з питань розподілу організаційно-господарських повноважень 

між органами державної влади, що забезпечують її галузеве функціонування. Це 

дає підстави для визначення ключових особливостей, зокрема наявності 

субординаційних внутрісистемних господарських зв’язків, що забезпечують 

організацію транспортної системи відповідно до галузевого та спеціального 

галузевого рівнів державного регулювання і визначають її внутрісистемну 

галузево-управлінську структурність. Структурність пов’язана із визначенням 

основної галузевої ролі центру транспортної системи та спеціальної галузевої ролі 

органів державної влади, що підпорядковані центру і забезпечують її 

загальносистемне функціонування шляхом консолідації галузевих інтересів 

підсистем (структурних складових). Об’єктом державного регулювання є 

господарські відносини, що виникають у зв’язку з функціонуванням транспортної 

системи. В інтересах транспортної системи у господарських правовідносинах 

виступає її центр – господарський орган, який очолює транспортну систему, 

шляхом реалізації організаційно-господарських галузевих повноважень. Центр 
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транспортної системи забезпечує здійснення галузевих видів господарської 

діяльності та, відповідно, організацію транспортної системи у галузевому 

масштабі. Внутрісистемна галузево-управлінська структурність забезпечує 

організаційно-правове оформлення галузі, її функціонування та входження до 

систем вищого рівня, у тому числі міжнародних, а також єдність підсистем 

(структурних складових) транспортної системи, функціональний розвиток яких 

спрямований на досягнення оптимальних показників роботи галузі та забезпечує 

перспективність функціонування і розвитку самої транспортної системи. 

З огляду на викладене слід наголосити, що транспортна система України є 

господарською галузевою системою, організація якої здійснюється у межах 

відповідної галузі економіки і галузевого управління. Організація транспортної 

системи передбачає участь держави у її функціонуванні шляхом визначення 

організаційно-галузевої ролі центру системи, зобов’язує забезпечити ефективне 

функціонування і розвиток транспортної системи в умовах євроінтеграції. 

 

 

 

 

2.2 Суб’єкти транспортної діяльності 

Транспортній системі як галузевій господарській системі властивий 

суб’єктний склад, який забезпечує її функціонування. Безумовно, важливу роль у 

цьому відіграє центр транспортної системи та підпорядковані йому органи, але 

уявити функціонування цієї системи без суб’єктів господарювання, які 

забезпечують здійснення галузевих видів господарської діяльності, буде 

неправильним. Такі суб’єкти несуть основний галузевий тягар, вони є 

функціональними виконавцями, саме за результатами їх діяльності переважно 

визначаються показники і результативність галузі. Саме тому в юридичній 

літературі їх називають виробничо-господарськими ланками, господарськими 

органами основного та обслуговуючого виробництв. Варто звернути увагу, що 

галузева господарська система утворюється для здійснення господарювання у 
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галузевому масштабі у складі організаційно-відособленого комплексу 

підприємств та організацій. Отже, підприємство вважається низовою ланкою 

господарської системи і, власне, необхідним її елементом. [506, c. 299] 

Визначення ролі підприємства також було досліджено в аспекті концентрації 

спеціалізованого виробництва, у зв’язку з чим важливим є висновок, що 

господарська система може функціонувати як виробничо-господарський 

комплекс. Із таких позицій підприємство становило первинну ланку економіки і 

було свого роду товаровиробником, оскільки воно виконує внутрігосподарські 

функції, пов’язані із внутрівиробничим розподілом праці. [44; 276] 

У сучасній юридичній літературі йдеться про тенденції до зміни 

категоріального апарату відповідно до моделей західної правової культури. У 

зв’язку з наведеним пропонується визначати ліберальний фундаменталізм і 

констатувати постліберальну концепцію господарювання, яка є логічним 

розвитком доктрини про інтегральну формацію. Саме у такий спосіб 

акцентуються зміни, що стосуються суб’єктів господарювання відповідно до 

світової практики співвідношення державного і приватного секторів економіки, 

пріоритету публічного інтересу над приватним, встановлення публічного 

економічного порядку. [165; 166; 167] 

За наведених підстав, а також ураховуючи ринковий лад економіки та 

беручи до уваги положення ГК України, організаційна структура сучасної 

господарської системи потребує переосмислення. На нашу думку, визначення 

ланок господарської системи втратило свою актуальність. Ланки визначалися 

задля наголошення основної на той час ролі державних підприємств, їх 

об’єднання за галузевою або територіальною ознакою. У подальшому зазначене 

логічно пояснювало наявність проміжної ланки виробничих і науково-виробничих 

об’єднань, кооперацію та концентрацію підприємств у зв’язку із цим, визначення 

державних господарських систем, систем господарських міністерств, 

промислових об’єднань, кооперативно-колгоспних систем тощо. Переосмислення 

також стосується визначення підприємства як державного органу, що є суб’єктом 

оперативного управління державним майном. Нині підприємства можуть бути 



152 

 

не лише державними, але й комунальними, приватними тощо, об’єднання 

підприємств можуть утворюватися не тільки у складі державних підприємств. 

Отже, вважаємо, що право державної власності не може бути визнано виключним 

або панівним у сфері господарювання. Критерій виду та організаційно-правової 

форми підприємства, так само як і форма власності, не є значущим і 

визначальним для організації сучасних господарських систем.  

Основним аргументом для порушення питання переосмислення організації 

господарських систем, на наше переконання, є застосування норм ГК України. 

Так, відповідно до ст. 5 цього Кодексу господарський правопорядок в Україні 

формується на основі оптимального поєднання ринкового саморегулювання 

економічних відносин суб’єктів господарювання та державного регулювання 

макроекономічних процесів. У ст. 6 ГК України визначено загальні принципи 

господарювання, які мають бути фундаментом у правовому регулюванні різних 

господарських відносин. У числі таких принципів важливу роль виконують 

забезпечення економічної багатоманітності, свобода підприємницької діяльності, 

обмеження державного регулювання, добросовісна конкуренція тощо. У такому 

контексті спростовується вирішальна роль державних підприємств та об’єднань, 

навіть незважаючи на те, що на транспорті є приклади роботи державних 

монополістів і підприємств державної форми власності. Згодом, ураховуючи 

євроінтеграційні процеси, таких прикладів буде дедалі менше, а роль держави в 

об’єднанні підприємств різної форми власності послаблюватиметься. Таким 

чином, фактично маємо констатувати доцільність визначення галузевої ролі 

суб’єктів господарювання, а не їх форми власності. Отже, пропонуємо 

представити структуру сучасної транспортної системи не ланками, а двома 

категоріями суб’єктів: суб’єкти організаційно-господарських повноважень і 

суб’єкти господарювання, які забезпечують  функціонування транспортної 

системи. Наведене дозволяє визначити суб’єктну ознаку транспортної системи, як 

основну ознаку її організації.  

Правова організація транспортної системи адресована суб’єктам, які 

забезпечують її функціонування. Завдання транспортної системи – забезпечити 
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раціональну організацію господарської діяльності на галузевому рівні суб’єктами 

господарювання різних видів та організаційно-правових форм. Цей аргумент 

покладено нами в основу визначення характерної для транспортної системи 

ознаки організаційно-економічної єдності. Ступінь юридичної єдності 

пояснюється тим, що суб’єкти, які забезпечують організацію та функціонування 

транспортної системи, залишаються юридично самостійними і не утворюють 

нового суб’єкта права. Таким чином, транспортна система не є суб’єктом права, 

однак її функціонування – це результат організаційно-економічної єдності 

суб’єктів права за галузевою ознакою. 

Суб’єктами права є індивіди або організації, які на підставі юридичних 

норм можуть бути учасниками правовідносин, тобто носіями суб’єктивних прав і 

обов’язків. [615] Для того, щоб вступити у правовідносини, потрібно мати 

правоздатність, тобто здатність бути суб’єктом права. [614, c. 499-501] Таким 

чином, логічним, на нашу думку, є висновок, що аби бути суб’єктом 

правовідносин, потрібно бути суб’єктом права. Однак для того, щоб бути 

суб’єктом права, не обов’язково бути суб’єктом правовідносин. У процесі 

виникнення та розвитку суспільних відносин суб’єкти вчиняють певні дії. 

Свідома діяльність і становить ті суспільні відносини, специфіку яких як 

правовідносин прийнято визначати. Для дослідження саме цих відносин як 

соціально значимої діяльності людей визначають категорію «поведінка». У цьому 

разі важливо зрозуміти взаємозв’язок між категоріями «відносини», «діяльність», 

«поведінка». Правовідносини – це генетична клітина (зародок) права. Спочатку 

виникають конкретні правовідносини, а потім правова норма. Тому погоджуємося 

з тим, що правові норми містять інформацію про можливу і належну поведінку, у 

них формулюється логічна і вербальна модель майбутньої поведінки суб’єктів 

права. У процесі реалізації права ця модель перетворюється на реальні правові 

відносини. Таким чином, на думку М. І. Абдулаєва, приписи правових норм 

перетворюються на реальні фактичні відносини у процесі їх реалізації суб’єктами 

права. [1, c. 171-176, 263] 

В юридичній літературі виокремлюють два основних підходи до 
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інтерпретації правовідносин: перший пов’язаний з інтерпретацією правовідносин 

через їх зв’язок з юридичним нормативом (нормою права); другий – це 

діяльнісний підхід до визначення правовідносин. Перший класичний підхід може 

бути представлений дефініцією, згідно з якою правові відносини – це свідомі 

вольові суспільні відносини, що виникають і здійснюються на основі норм права, 

учасники яких пов’язані закріпленими у нормах права взаємними правами та 

обов’язками, реалізація яких забезпечується можливістю застосування 

державного примусу. [618, c. 194] Діяльнісний підхід визначає правовідносини як 

правову форму соціальної взаємодії суб’єктів права з метою реалізації інтересів і 

досягнення результатів, що передбачені законом, або не суперечать закону чи 

іншим джерелам права. [616, c. 188-189] 

На нашу думку, цілком можна погодитися з тим, що зміст правовідносин 

характеризується синтезом фактичного та юридичного. Основний зміст 

правовідносин (юридичний) становлять суб’єктивні права і суб’єктивні обов’язки, де 

суб’єктивне право – це передбачена юридичною нормою міра можливої поведінки 

учасника правовідносин, а суб’єктивний обов’язок – це передбачена юридичною 

нормою права міра необхідної поведінки учасника правовідносин. [289, c. 176-177] 

Питання розмежування понять «суб’єкт права» і «суб’єкт правовідносин» є 

теоретично актуальним. Прийнято вважати, що суб’єкти права – це потенційні 

учасники правовідносин, особи, які лише можуть бути носіями юридичних прав і 

обов’язків. Суб’єкт правовідносин – суб’єкт права, який реалізував свою 

правосуб’єктність і став учасником конкретного правового відношення. Будь-

який суб’єкт правовідносин – це завжди суб’єкт права (без цього він просто 

не зміг би стати таким), але не кожен суб’єкт права – учасник того чи іншого 

конкретного правовідношення. Для того, щоб суб’єкт права став суб’єктом 

правовідносин, мають з’явитися певні юридичні факти, які «запускають» у дію 

відповідну представницьку зобов’язальну норму (норми), і вона, у свою чергу, 

покладає на конкретних суб’єктів права юридичні обов’язки і надає їм юридичні 

права, роблячи їх у такий спосіб учасниками правовідносин. Суб’єкти права, 

таким чином, поряд із нормами права і юридичними фактами становлять одну із 
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передумов (необхідних умов) виникнення та наявності правовідносин. [616] 

Наведене дає підстави для висновку про неоднозначність питання щодо 

ототожнення/розмежування категорій «суб’єкт права» і «суб’єкт правовідносин». 

Такий висновок ґрунтується на тому, що суб’єктом права є особа, яка потенційно 

може бути учасником правовідносин, а суб’єкт правовідносин – це реальний 

учасник правових відносин, які вже склалися. [65, c. 35-36] Разом із тим не можна 

оминути увагою іншу думку, відповідно до якої поняття «суб’єкт права» і 

«суб’єкт правовідносин» є тотожними, рівнозначними, тому в науковій літературі 

часто використовуються як синоніми. [678; 613] З теоретичної точки зору 

розмежування можливе, оскільки не є тотожними поняття «право» і 

«правовідносини». Визначення права не може бути зведено до правовідносин, 

оскільки вони є лише одним із структурних елементів права. Однак із практичних 

міркувань зазначені категорії можуть сприйматися як тотожні, оскільки їх 

розмежування не має жодної практичної цінності, особливо якщо йдеться про 

реалізацію прав і обов’язків, настання правових наслідків тощо. Ця дискусія 

пов’язана із визнанням або запереченням позитивістської теорії, за змістом якої 

суб’єкт права характеризується двома ознаками: визнання його таким у 

нормативно-правових актах і наявністю у нього правосуб’єктності. [381] 

На інший аспект цього питання звертає увагу С. І. Архіпов, який наголошує, 

що система права розглядається як система суб’єктів і їх взаємозв’язків, норми 

права виконують у ній лише службову роль як елемент правової комунікації, 

забезпечуючи взаємозв’язок між суб’єктами права. Розглядаючи право як цілісну 

самокеровану систему, можна стверджувати, що воно передбачає наявність 

власного суб’єкта. Ні норма, ні правовідносини, ні акт застосування, реалізації 

права і тому подібні елементи не можуть становити внутрішню керівну ланку 

системи права. Такою ланкою може бути тільки суб’єкт права, оскільки має для 

цього спеціальну юридичну форму – юридичної особи або фізичної особи. 

Науковець стверджує, що з урахуванням викладеного слід визначати «правового 

суб’єкта». Правові норми, правовідносини і правопорядок – це суб’єкт, узятий з 

його зовнішньої сторони, право не належить само собі, право належить правовому 
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суб’єкту. [32, c. 8-9] 

Питання визначення суб’єктів транспортної діяльності як категорії 

суб’єктів, які забезпечують функціонування транспортної системи, однозначно є 

актуальним з огляду на усталені підходи до визначення суб’єкта права і суб’єктів 

правовідносин. Однак зважаючи на його галузеву належність саме до теорії 

господарського права, звернімося до господарсько-правової характеристики. 

У господарському праві оперують категоріями «учасники господарських 

відносин», «суб’єкти господарювання», «суб’єкти господарського права». 

Підставою для цього насамперед є норми ГК України. У ст. 1 цього Кодексу 

йдеться про учасників відносин у сфері господарювання і суб’єктів 

господарювання, у ст. 2 наведено визначення учасників відносин у сфері 

господарювання, у ст. 55 – суб’єктів господарювання, господарських організацій, 

а також громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які здійснюють 

господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці.  

Із теоретичних позицій категорії «суб’єкти господарського права» та 

«учасники господарських відносин» ототожнюються. Суб’єктами господарського 

права вважають учасників відносин у сфері господарювання, які організовують і 

здійснюють господарську діяльність, реалізуючи при цьому свою господарську 

компетенцію, або споживають результати такої діяльності. Власне, це дозволяє 

виключити із переліку суб’єктів господарського права органи державної влади та 

органи місцевого самоврядування тощо [711, c. 9-19] і говорити виключно про 

суб’єктів, для яких здійснення господарської діяльності є визначальною ознакою. 

Теоретичний підхід, що опосередковує поєднання здійснення господарської 

діяльності та керівництво економікою, [612, c. 54-55] втратив свою актуальність з 

огляду на зміни в економіці. Отже, вважаємо правомірним зроблений науковцями 

акцент на тому, що суб’єкти господарської діяльності (суб’єкти господарювання) 

– це учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність. 

[104, c. 103] 

Питання різноплановості суб’єктів господарювання висвітлено науковцями 

у дослідженнях стосовно окремих категорій таких суб’єктів (наприклад, суб’єктів, 
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які безпосередньо здійснюють інвестиційну діяльність; [413, c. 107-109] 

посередників; [550, c.222-225] суб’єктів страхової діяльності; [395, c. 331-334] 

суб’єктів корпоративного права; [304, c.118] учасників фондового ринку [274, 

c.104] тощо). 

Отже, суб’єктами господарського права є суб’єкти транспортної діяльності. 

Відповідно до свого галузевого призначення вони – суб’єкти господарювання, які 

здійснюють транспортну діяльність і забезпечують функціонування транспортної 

системи.  

Визначення суб’єктів транспортної діяльності зумовлює звернення до ознак, 

напрацьованих наукою господарського права для суб’єктів господарювання.  

Аналіз положень ст. 55 ГК України дає підстави визначати такі ознаки 

суб’єкта господарювання: цей суб’єкт є учасником господарських відносин, він 

безпосередньо здійснює господарську діяльність, наділений господарською 

компетенцією, має відокремлене від інших суб’єктів майно і несе відповідальність 

за своїми зобов’язаннями у межах закріпленого за ним майна. [17, c. 86-89] Разом 

із тим, як слушно зазначає В. В. Лаптєв, окрім того, що суб’єкт господарського 

права повинен нести відповідальність, йому потрібно забезпечити можливість 

захисту своїх господарських прав у разі їх порушення. [612, c. 56] Узагальнюючи 

або виокремлюючи ті чи інші ознаки, ми звертаємося до питання індивідуалізації 

суб’єктів господарювання, визначаємо особливості їх правового становища.  

Правове становище (правовий статус) суб’єкта господарського права можна 

визначити як сукупність економічних, організаційних та юридичних ознак 

учасника відносин у сфері господарювання, передбачених законодавством 

(закріплених в іншій правовій формі), що дає змогу індивідуалізувати його, 

виділити з-поміж інших осіб – суб’єктів правовідносин і кваліфікувати як 

суб’єкта господарського права. [711, c. 7] Разом із тим у теорії права поряд із 

поняттям загального правового статусу дедалі частіше застосовується поняття 

спеціального правового статусу. Якщо стосовно загального правового статусу 

йдеться про рівні правові можливості, зокрема основні права та обов’язки, то 

щодо спеціального правового статусу – про особливі. Як синонім спеціального 
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правового статусу в літературі запропоновано категорію «правовий модус», саме 

вона дає можливість визначити міру специфічних прав та обов’язків. Однак 

специфічні права та обов’язки – це лише один з елементів змісту правового 

модусу, оскільки його доповнює категорія «спеціальна правоздатність». 

Спеціальна правоздатність – це здатність виступати суб’єктом різних за 

галузевою належністю прав та обов’язків відповідно до мети діяльності та у 

межах, визначених законом. Отже, спеціальна правоздатність не може 

ототожнюватися з галузевою і набуває значення міжгалузевого поняття. [327]  

Поняття правосуб’єктності не може залишатися поза увагою і з’ясовується 

для визначення суб’єктів транспортної діяльності. Загальноприйнятим є поділ на 

загальну, галузеву та спеціальну правосуб’єктність. На нашу думку, такий поділ є 

доцільним для визначення загальних характеристик і розмежування суб’єктів 

права, у наведеному випадку – суб’єктів господарювання і суб’єктів транспортної 

діяльності. Адже галузева правосуб’єктність визначає здатність особи бути 

суб’єктом правовідносин тієї чи іншої галузі права, а спеціальна – здатність особи 

бути суб’єктом лише певних правовідносин, що складаються всередині окремої 

галузі права. [680; 371]  

Дискусію можна доповнити визначенням, запропонованим Г. М. Ісаковим, 

за змістом якого господарська правосуб’єктність – це визнана законодавством за 

суб’єктом господарювання сукупність загальних юридичних можливостей для 

безпосередньої участі у господарській діяльності та управлінні нею. Науковець 

дійшов висновку, що наявність у підприємства загальної правоздатності залежить 

від здійснення ним підприємницької діяльності та встановлення режиму права 

власності підприємства на закріплене за ним майно. Вчений звертає увагу на 

взаємозумовленість понять «загальна правоздатність», «підприємницька 

(комерційна) господарська діяльність» і «право власності» як основу правового 

режиму майна суб’єктів господарювання. Правоздатність підприємства 

визначається правовим режимом майна, при цьому право власності та право 

господарського відання детермінують загальну правоздатність підприємства та 

можливість кваліфікації їх діяльності як підприємницької, а право оперативного 
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управління – спеціальну правоздатність, визначену власником (уповноваженим 

ним органом) для здійснення непідприємницької господарської діяльності. [212] 

На нашу думку, заслуговує на підтримку висновок про те, що поняття 

правоздатності більшою мірою відповідає цивільному праву, а щодо сукупності 

прав та обов’язків суб’єктів господарського права слід застосовувати категорію 

«господарська компетенція».  

У теорії господарського права наголошено, що господарською 

компетенцією позначається не лише сукупність прав та обов’язків суб’єктів 

господарювання, але і сукупність повноважень, прав та обов’язків органу 

державної влади або органу місцевого самоврядування при виконанні своїх 

функціональних завдань у сфері господарювання. Разом із тим залежно від обсягу 

прав та обов’язків суб’єктів господарювання (організаційно-господарських 

повноважень державних органів та органів місцевого самоврядування) 

розрізняють загальну і спеціальну (у тому числі виключну) господарську 

компетенцію. [711, c. 12-13] Варто зазначити, що науковці по-різному тлумачать 

поняття компетенції, тому це питання залишається дискусійним. У рамках 

дискусії зроблений висновок, що господарська компетенція має видовий характер, 

оскільки вона пов’язана із певним видом організацій (банками, підприємствами, 

господарськими товариствами, інвестиційними фондами, інвестиційними 

компаніями тощо). [105, c. 109] 

Юридичним засобом досягнення суб’єктом господарювання визначених для 

нього завдань і цілей є його права та обов’язки (господарська компетенція і 

господарська правоздатність), що визначаються господарським законодавством і 

гарантуються та захищаються державою. Перелік і обсяг прав та обов’язків 

суб’єкта господарювання залежать від форми власності, на якій він заснований, 

його організаційно-правової форми господарювання або здійснюваного ним виду 

господарської діяльності. З огляду на викладене господарська компетенція може 

бути виключною (право займатися лише одним видом діяльності), спеціальною 

(право займатися окремими видами, визначеними засновниками, наприклад, для 

державних і комунальних підприємств), обмеженою (право здійснювати певні 
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види діяльності обмежено самим суб’єктом, наприклад, господарським 

об’єднанням), загальною (право займатися будь-якою діяльністю, не забороненою 

законом, зазначеною в установчих документах, – для всіх інших господарських 

організацій). Отже, варто погодитися з тим, що права суб’єктів господарювання 

можуть бути загальними, якщо ними наділені всі суб’єкти, та спеціальними, які 

мають певні суб’єкти господарювання залежно, як правило, від основного виду 

діяльності чи організаційно-правової форми. [104, c. 108] 

На нашу думку, визначення спеціальної господарської компетенції може 

бути доповнено галузевою ознакою, за змістом якої суб’єкти господарювання 

можуть поряд із загальними правами та обов’язками мати спеціальні, галузеві 

[курсив наш.  – О. К.] права і обов’язки, що є визначальними для них, оскільки 

ідентифікують роль цих суб’єктів у певній галузі економіки. У такий спосіб 

забезпечується зв’язок між елементами господарської системи, виникають 

підстави для визначення суб’єктів господарювання за критерієм виду 

господарської діяльності.  

Так, О. М. Вінник, наголошує, що поділ господарських товариств на види 

можна здійснювати з урахуванням характеру та видів здійснюваної товариством 

діяльності. Йдеться саме про види основної діяльності та визначення з огляду на 

це комерційних банків, страхових компаній, аудиторських компаній тощо. Така 

класифікація має практичне значення, оскільки дає змогу визначити зумовлену 

характером або основним/виключним видом діяльності специфіку господарських 

товариств і пов’язані із цим особливості інтересів їх учасників, посадових осіб, 

споживачів/клієнтів, держави, що відбивається на правовому регулюванні, 

зокрема поєднанні загального і спеціального регулювання. [87, c. 125-126]  

Галузева господарська компетенція є визначальною ознакою для суб’єктів 

транспортної діяльності. Вона дає підстави для виокремлення особливостей їх 

правового становища як суб’єктів господарювання з огляду на застосування 

нормативних актів транспортного законодавства, в яких галузева складова 

відіграє вирішальну роль. Отже, вважаємо, що галузева господарська компетенція 

забезпечує зв’язок між певним видом господарської діяльності та суб’єктами 
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господарювання, які її здійснюють. Цей господарський зв’язок зумовлює у 

подальшому зв’язок зазначених суб’єктів із транспортною системою, відповідною 

галуззю і визначає їх галузеву функціональну роль в економіці держави. Таким 

чином, галузева господарська компетенція передбачає консолідацію загального і 

спеціального регулювання відносин, що виникають з функціонування 

транспортної системи. 

Раціональним, на нашу думку, є поділ прав суб’єктів транспортної 

діяльності на загальногосподарські та галузеві:  

а) загальногосподарськими є права, якими наділені суб’єкти транспортної 

діяльності як суб’єкти господарювання відповідно до ГК України. До таких прав 

належать, наприклад, право на свободу здійснення підприємницької діяльності, 

право вибору видів діяльності, право мати на праві власності майно та 

розпоряджатися ним тощо; 

б) галузеві права визначено у нормативних актах транспортного 

законодавства, що дають змогу з’ясувати особливості правового становища 

суб’єктів транспортної діяльності, оскільки розкривають їх галузеву господарську 

компетенцію з огляду на той чи інший вид транспортної діяльності та роль у 

забезпеченні функціонування транспортної системи.  

За аналогічним критерієм можна систематизувати обов’язки суб’єктів 

транспортного права. Так, загальногосподарським є обов’язок щодо одержання 

ліцензії, ведення бухгалтерського обліку та подання фінансової звітності, щодо 

охорони навколишнього природного середовища, дотримання санітарних і 

пожежних вимог тощо. Галузевим можна визначити обов’язок щодо безпеки 

використання транспортних засобів, виконання транспортних зобов’язань, 

забезпечення необхідної якості наданих транспортних послуг, використання 

транспортних засобів за їх цільовим призначенням тощо. 

Разом із тим вважаємо, що наведений поділ не слід сприймати як 

відокремлення прав або наділення їх більшою чи меншою цінністю. Для 

визначення правового становища суб’єктів транспортної діяльності однаково 

важливими є як загальні, так і галузеві права та обов’язки. Поділ є логічно 
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послідовним з огляду на визначення особливостей статусу, визначення предмета 

діяльності, забезпечує застосування правових норм у контексті від загального до 

спеціального. 

З метою реалізації основних вимог ЄС щодо лібералізації діяльності 

транспортної системи у національному транспортному законодавстві 

пропонується визначити важливе галузеве право суб’єктів транспортної 

діяльності – право доступу до об’єктів транспортної інфраструктури. У зв’язку з 

цим  потребують критики окремі положення Національної транспортної стратегії 

України на період до 2030 року. По-перше, проголошуючи лібералізацію на ринку 

транспортних послуг, залишається неузгодженим питання про те, чи лібералізація 

адресована всім видам транспортної діяльності чи лише тільки перевезенням. По-

друге, вважаємо суперечливим положення про те, що держава забезпечуватиме 

недискримінаційну відкриту конкуренцію відповідно до законодавства ЄС з 

огляду на те, що в інших положеннях йдеться про справедливу конкуренцію між 

перевізниками на залізничному транспорті, процедури доступу до ринку 

автомобільних перевезень, механізм гарантування доступу до ринку послуг 

транспортної інфраструктури, створення органу державного регулювання 

природних монополій тощо. По-третє, залишається відкритим питання про 

гарантування рівноправного, відкритого та прозорого доступу до об’єктів 

транспортної інфраструктури з огляду на те, що передбачено удосконалення 

управління державними активами в авіаційній інфраструктурі, забезпечення 

відокремлення оператора інфраструктури від вантажних та пасажирських 

перевізників унаслідок структурної реформи ПАТ «Укрзалізниця», присутність 

перевізників недержавної форми власності на залізничному транспорті з чіткою 

фіксацією до 25 % ринку перевезень у 2025 році і 40 % у 2030 році,  надання в 

концесію державних стивідорних компаній у морських портах тощо. 

На нашу думку, право доступу до об’єктів транспортної інфраструктури 

пов’язується із державним регулюванням, спрямованим на закріплення у 

законодавстві принципу конкуренції на ринку транспортних послуг шляхом 

надання можливості суб’єктам господарювання незалежно від форми власності 
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використовувати об’єкти транспортної інфраструктури у різний спосіб, 

передбачений законодавством, на договірних засадах із внесенням відповідної 

плати. Інша сторона цього права – відмова від обмежень, передбачених 

законодавством стосовно природних монополій у цій сфері та/або діяльності 

виключно суб’єктів господарювання державної форми власності. З огляду на 

викладене пропонуємо внести відповідні зміни до Закону України № 232/94-ВР та 

до основних нормативних актів транспортного законодавства. 

Визначення прав та обов’язків суб’єктів транспортної діяльності може бути 

результатом аналізу окремих норм права. 

Так, у ст. 22 Закону України «Про залізничний транспорт» визначено права 

та обов’язки підприємств залізничного транспорту. Отже, підприємства 

залізничного транспорту мають право:  

а) встановлювати межі зон підвищеної небезпеки;  

б) у разі несвоєчасної оплати за перевезення стягувати з 

вантажовідправників (вантажоодержувачів) пеню у розмірі та порядку, 

встановлених Статутом залізниць України;  

в) вимагати від вантажовідправників і вантажоодержувачів безумовного 

додержання вимог і норм щодо використання засобів механізації 

навантажувально-розвантажувальних робіт, тари, спеціалізованих контейнерів, 

які виключають пошкодження рухомого складу, споруд і пристроїв колійного 

господарства та забезпечують схоронність вантажів.  

До спеціальних обов’язків належать: своєчасне якісне перевезення 

пасажирів, вантажів, багажу, вантажобагажу та пошти; розвиток інфраструктури 

залізничного транспорту загального користування, транспортних послуг; 

схоронність вантажів, що перевозяться; охорона навколишнього природного 

середовища від шкідливого впливу залізничного транспорту загального 

користування.  

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про міський електричний транспорт» 

визначено спеціальні права та обов’язки перевізника міського електричного 

транспорту. Так, перевізник зобов’язаний:  
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а) забезпечувати належний рівень транспортного обслуговування пасажирів 

та їх безпеки, якість надання транспортних послуг;  

б) утримувати рухомий склад та інші об’єкти міського електричного 

транспорту у належному стані, створювати умови для проведення їх державного 

технічного огляду;  

в) забезпечувати необхідний рівень професійної кваліфікації працівників і 

додержання ними вимог законодавства;  

г) забезпечувати справляння плати за проїзд; та ін.  

Перевізник міського електротранспорту має такі права: 

а) вносити пропозиції щодо створення нових і внесення змін до наявних 

маршрутів (ліній), а також уточнення обсягів транспортної роботи і розкладу 

руху;  

б) зупиняти пасажирські перевезення на маршрутах (лініях) або тимчасово 

змінювати розклад руху у разі виникнення загрози його безпеці, змін у 

пасажирських потоках, а також з інших причин, не залежних від перевізника, і 

негайно інформувати про це замовника; тощо.  

На нашу думку, законодавець є непослідовним у термінології, наведеній у 

цьому Законі, зокрема, наводить широке визначення транспортних послуг – 

перевезення пасажирів та їх багажу міським електричним транспортом, а також 

надання інших послуг, пов’язаних із таким перевезенням, що передбачає 

визначення не лише перевізника, а й інших суб’єктів. Визначення перевізника як 

юридичної особи, яка в установленому законодавством порядку надає 

транспортні послуги, здійснюючи експлуатацію та утримання об’єктів міського 

електричного транспорту, потребує змін. У Законі слід зазначити, що діяльність, 

пов’язана із використанням інфраструктури міського електричного транспорту, 

здійснюється суб’єктами господарювання – підприємствами міського 

електротранспорту. Перевізник міського електротранспорту – це підприємство 

міського електротранспорту, яке надає послуги з перевезення за договором 

перевезення пасажирів. Це забезпечить вирішення питання про те, що перевізник 

не є виключно одним суб’єктом господарювання, який забезпечує 
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функціонування підсистеми (підгалузі) міського електротранспорту. Такі суб’єкти 

можуть бути визначені як підприємства міського електротранспорту, серед яких 

перевізникові відведена окрема роль. Отже, всі перевізники міського 

електротранспорту відповідно до їх галузевої функціональної ролі в системі 

міського електротранспорту є підприємствами міського електротранспорту, однак 

не всі підприємства міського електротранспорту можуть бути визначені як 

перевізники. 

Питання суб’єктів транспортної діяльності потребує досконалої теоретичної 

розробки, оскільки в юридичній літературі переважно йдеться про перевізника, а 

не про суб’єктів транспортної діяльності. Така тенденція пояснюється тим, що 

упродовж тривалого часу теоретичне визначення транспортної діяльності було 

пов’язано саме із дефініцією перевезень. [112; 177; 700; 358] Про суб’єктів 

транспортної діяльності почали говорити після того, як відбулося теоретичне 

переосмислення змістовного навантаження категорії «перевезення» і 

запровадження терміна «транспортна діяльність», напрацювання якого 

потребувало чималих зусиль. Однак поштовхом для зазначеного стало саме 

прийняття ГК України, легальне визначення господарської діяльності та окремих 

її видів.  

Першу спробу дати визначення поняття суб’єктів транспортної діяльності 

пов’язують із прийняттям Модельного закону. [351] Згідно зі ст. 5 цього Закону 

суб’єктами транспортної діяльності є юридичні та фізичні особи, у тому числі 

іноземні, особи без громадянства, які виконують транспортні роботи та/або 

послуги (виконавці транспортних робіт та/або послуг), а також особи, які 

користуються такими роботами та/або послугами (споживачі транспортних робіт 

та/або послуг). Слід звернути увагу на запропоноване визначення транспортного 

підприємства і перевізника, які є змістовно нерівнозначними. Транспортним 

підприємством вважається юридична особа, зайнята господарсько-комерційною 

діяльністю з перевезення вантажів, пасажирів, багажу та пошти, навантаження–

розвантаження, зберігання, портового обслуговування, технічного 

обслуговування і ремонту транспортних засобів, яка утворена та діє відповідно до 
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національного законодавства. Перевізник – юридична або фізична особа, яка 

володіє транспортним засобом на праві власності або на інших законних 

підставах, надає послуги з перевезення пасажирів, багажу, вантажів і пошти за 

плату і має на це законне право або відповідний дозвіл, виданий у встановленому 

порядку.  

На нашу думку, запропоновані визначення не можна вважати коректними і 

послідовними з огляду на норми ГК України. Ключовими для всіх наведених 

категорій мають бути поняття транспортної діяльності та суб’єкта 

господарювання. Отже, навряд чи можна погодитися з тим, що технічне 

обслуговування і ремонт транспортних засобів є транспортною діяльністю; що 

суб’єктами транспортної діяльності є споживачі транспортних послуг; що 

суб’єктами транспортної діяльності та перевізниками є юридичні та фізичні 

особи, а не суб’єкти господарювання тощо. 

З урахуванням наведеного вважаємо, що визначення поняття суб’єктів 

транспортної діяльності може бути надано шляхом узагальнення таких ознак: 

1) предметно-галузева, відповідно до якої суб’єкти транспортної діяльності 

здійснюють господарську діяльність, зокрема певні види транспортної діяльності, 

та забезпечують функціонування транспортної системи за предметно-галузевим 

критерієм; 

2) суб’єктно-галузева, за змістом якої суб’єкти транспортної діяльності 

створюються у визначених законодавством організаційно-правових формах і 

набувають статусу суб’єкта господарювання, забезпечують функціонування 

транспортної системи, становлять її суб’єктну субстанцію; 

3) нормативно-галузева, згідно з якою правове становище суб’єктів 

транспортної діяльності, умови та порядок здійснення ними транспортної діяльності 

визначаються загальним законодавством і спеціальними нормативними актами 

транспортного законодавства; 

4) майново-організаційна, відповідно до якої суб’єкти транспортної 

діяльності для здійснення транспортної діяльності повинні мати відповідне 

майно, використовувати об’єкти транспортної інфраструктури, забезпечити 
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виконання заходів державного регулювання, передбачених законодавством, а 

також несуть відповідальність за своїми зобов’язаннями у межах закріпленого за 

ними майна, крім випадків, установлених законодавством, що є передумовою для 

визначення предметно-галузевих та управлінських внутрісистемних 

господарських зв’язків у транспортній системі; 

5) компетентно-галузева, за змістом якої визначаються галузеві права та 

обов’язки суб’єктів транспортної діяльності, їх спеціально-галузева господарська 

компетенція, пов’язана з організаційними особливостями, структурною єдністю 

суб’єктів у досягненні галузевої мети та виконанні галузевих завдань 

транспортної системи. 

З огляду на ці ознаки можна визначити основну функціональну роль 

суб’єктів транспортної діяльності в організації та функціонуванні транспортної 

системи. [229] З одного боку, вона має характер системоутворюючої, оскільки 

суб’єкти транспортної діяльності разом із суб’єктами організаційно-

господарських повноважень становлять суб’єктну ознаку транспортної системи, а 

в поєднанні з іншими ознаками забезпечують галузевий характер її структури. З 

іншого боку, не можна оминути увагою їх предметно-галузеву роль, пов’язану із 

забезпеченням транспортної системи її основним галузевим навантаженням – 

галузевими видами господарської діяльності. У наведеному контексті саме 

завдяки різним за формою власності та організаційно-правовою формою 

суб’єктам транспортної діяльності існує і працює транспортна система. Суб’єкти 

транспортної діяльності є суб’єктами господарювання, які забезпечують 

галузевий рівень організації економіки. Вони є суб’єктами галузевих 

господарських відносин, забезпечують наявність внутрісистемних господарських 

зв’язків у транспортній системі. Суб’єкти транспортної діяльності здійснюють 

господарську діяльність відповідно до інтересів, функціональної мети та завдань 

транспортної системи. 

Таким чином, суб’єктами транспортної діяльності є суб’єкти 

господарювання, які відповідно до законодавства у межах галузевої господарської 

компетенції забезпечують безперебійне функціонування транспортної системи і 
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галузевий рівень організації економіки шляхом здійснення транспортної 

діяльності та використання транспортної інфраструктури, утворюючи 

організаційно-господарську єдність із центром системи у вирішенні галузевих 

завдань системи.  

З урахуванням наведеного вважаємо поняття «суб’єкти транспортної 

діяльності» є вужчим за змістом порівняно із поняттям «суб’єкти транспортних 

правовідносин»; поняття «суб’єкти транспортної діяльності» співвідноситься із 

поняттям «суб’єкти господарювання» як спеціальне і загальне; поняття «суб’єкти 

транспортної системи» співвідноситься з поняттям «суб’єкти транспортної 

діяльності» як загальносистемне і внутрісистемне. 

Водночас варто звернути увагу, що визначення суб’єктів транспортної 

діяльності зумовлено не лише галузевою ознакою. Галузева ознака дає підстави 

для визначення їх з-поміж інших суб’єктів господарювання за видом 

господарської діяльності та наголошення ролі спеціального правового 

регулювання. Однак із теоретичних підстав категорія «суб’єкти транспортної 

діяльності» є системоутворюючою, вона забезпечує логічний галузевий зв’язок 

між тими категоріями, які відображені у транспортному законодавстві та є 

схожими за своєю правовою природою. 

Так, відповідно до Закону України «Про залізничний транспорт» [445] 

визначається спеціальна категорія підприємства залізничного транспорту, за 

змістом якої йдеться про суб’єктів господарювання, які провадять діяльність у 

сфері залізничного транспорту. У ПК України [409] наведено визначення 

суб’єктів авіаційної діяльності – фізичні та юридичні особи незалежно від форми 

власності, відомчої підпорядкованості, які провадять діяльність у галузі цивільної 

авіації. У ст. 5 Закону України «Про трубопровідний транспорт» [523] надано 

визначення суб’єктів правового регулювання відносин у галузі трубопровідного 

транспорту, до числа яких віднесено юридичних і фізичних осіб, діяльність яких 

безпосередньо стосується експлуатації трубопроводів та іншої діяльності, 

пов’язаної із цим. Відповідно до ст. 15 Закону України «Про міський електричний 

транспорт» [501] визначаються права та обов’язки перевізників – «підприємств, 
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що надають транспортні послуги». За змістом ст. 2 КТМ України [273] діяльність, 

що відповідає поняттю торговельного мореплавства, можуть провадити суб’єкти 

господарювання за наявності у них відповідної ліцензії, якщо її отримання 

передбачено законом. Йдеться, зокрема, про суб’єктів торговельного 

мореплавства. 

Отже, для всіх зазначених суб’єктів категорія «суб’єкти транспортної 

діяльності» є узагальнюючою, тому можна стверджувати, що ці суб’єкти 

здійснюють споріднені види господарської діяльності, які охоплюються 

загальною категорією «транспортна діяльність». Таким чином, застосовуючи 

системно-галузевий підхід, суб’єктів транспортної діяльності можна визначати за 

видами транспорту, і в цьому випадку окреме змістовне навантаження мають 

отримати категорії суб’єктів автотранспортної діяльності, суб’єктів 

господарювання у сфері залізничного транспорту, суб’єктів морегосподарської 

діяльності, суб’єктів авіаційної діяльності тощо. Враховуючи наявність загальних 

і так званих системних ознак, що є визначальними для правового становища 

окремих категорій суб’єктів транспортної діяльності, таким суб’єктам має бути 

надано послідовні дефініції у нормативних актах транспортного законодавства. 

Наприклад, у ГК України та у Законі України № 232/94-ВР необхідно навести 

визначення суб’єктів транспортної діяльності, в Законі України «Про залізничний 

транспорт» – суб’єктів господарювання у сфері залізничного транспорту, у КТМ 

України – суб’єктів морегосподарської діяльності, у Законі України «Про 

автомобільний транспорт» – суб’єктів автотранспортної діяльності тощо. На нашу 

думку, такий концептуальний підхід дасть змогу нарешті відійти від 

запропонованої свого часу за інших економічних умов виключної галузевої ролі 

перевезень для позначення транспортної діяльності та водночас сприятиме 

однозначному з’ясуванню співвідношення із категорією «суб’єкти транспортної 

діяльності» як загального і спеціального. Власне, таким чином можна пояснити 

висновок про те, що перевізник є суб’єктом транспортної діяльності, але поряд із 

ним транспортну діяльність можуть здійснювати й інші суб’єкти господарювання. 

Категорія «суб’єкти транспортної діяльності» є ширшою за змістом, ніж категорія 
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«перевізник», однак безспірним залишається те, що обидва суб’єкти забезпечують 

функціонування транспортної системи.  

Зважаючи на викладене, у питанні суб’єктів транспортної діяльності 

не можна оминути увагою так званий системний дуалізм. З огляду на загальний 

характер категорії «суб’єкти транспортної діяльності» є підстави визначити 

загальну мету діяльності таких суб’єктів і адресувати все це транспортній системі, 

теоретично уособленій галузевій господарській системі. Натомість решта 

суб’єктних категорій характеризуватимуться як спеціально-галузеві, оскільки 

безпосередньо стосуватимуться забезпечення функціонування внутрігалузевих 

підсистем  – систем автомобільного, морського, залізничного транспорту тощо. 

Визначення спеціально-галузевих категорій суб’єктів транспортної 

діяльності у нормативних актах транспортного законодавства забезпечить також 

послідовність у застосуванні термінології відповідно до ГК України. Тому 

пропонуємо взяти за основу категорію «суб’єкт господарювання». На нашу 

думку, всі спеціально-галузеві суб’єкти мають бути визначені у нормативних 

актах як суб’єкти господарювання. Їх розмежування має здійснюватися на рівні 

підсистем, але це не виключає організаційно-економічної єдності, оскільки вони 

системно представлені в організаційній структурі транспортної системи і 

забезпечують її галузеве системне функціонування. Таким чином, вважаємо за 

доцільне легальне детермінування системних галузевих категорій суб’єктів 

транспортної діяльності: суб’єктами авіаційної діяльності мають бути визначені 

суб’єкти господарювання, які здійснюють авіаційну діяльність; суб’єктами 

автотранспортної діяльності – суб’єкти господарювання, які здійснюють 

автотранспортну діяльність; суб’єктами морегосподарської діяльності – суб’єкти 

господарювання, які здійснюють господарську діяльність у сфері торговельного 

мореплавства, і т. д. У зв’язку з наведеним до відповідних нормативно-правових 

актів необхідно внести зміни та/або доповнення. 

Отже, категорія «суб’єкти транспортної діяльності» характеризується як 

системоутворююча, галузева категорія суб’єктів господарського права, що 

застосовується для розмежування функціональної ролі суб’єктів транспортної 
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системи та визначення її суб’єктної ознаки. 

В юридичній літературі питання системності окремих суб’єктів отримало 

різну аргументацію. Найбільшою мірою це стосувалося статусу залізниці, яку 

визначали як виробниче об’єднання і навіть як окрему господарську систему. 

Підставою для цього свого часу послужило нормативне визначення статусу 

залізниці як основного підприємства залізничного транспорту, а її відділення 

характеризувалися ознаками юридичної особи і були визначені як суб’єкти права. 

Відповідно до такої конструкції одне підприємство входило до складу другого, а 

друге – до складу третього. [377; 378; 379; 380;307; 308] 

Окремі питання правового становища залізниці було досліджено І. В. 

Булгаковою, яка на позиціях системності пропонує визначати учасників 

господарської діяльності з перевезення вантажів. До числа таких учасників вона 

відносить залізниці та стверджує, що найважливіша функція, яку виконують 

залізниці у процесі залізничного перевезення вантажів, – те, що учасники є 

стороною у договорі перевезення вантажів. Разом із тим необхідні дії з укладання 

таких договорів здійснює залізнична станція. Авторка висвітлює різні підходи до 

визначення правового становища залізничної станції як учасника перевізного 

процесу. На підставі проведеного аналізу зроблено висновок, що станція є 

основним оператором (оперативною службою) в організації відносин із 

перевезення вантажів та одним із головних учасників цих відносин як законний 

представник перевізника. Безпосередні учасники організації та здійснення 

процесу перевезення – також інші підприємства та організації залізничного 

транспорту, які обслуговують цей процес. Ці підприємства та організації є 

важливими учасниками процесу перевезення, оскільки від кожного із них 

залежить належне здійснення технології процесу перевезення вантажів. [69; 70; 

71; 72]  

Про появу поряд із залізницями інших суб’єктів транспортних відносин 

наголошує В. Г. Баукін  у своєму дисертаційному дослідженні. Зокрема, 

заслуговує на підтримку висновок автора про те, що питання ключової ролі 

залізниці у перевезеннях, забезпеченні функціонування інфраструктури 
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залізничного транспорту та надання додаткових послуг залишаються у минулому. 

Процеси відмежування державного регулювання від господарської діяльності та 

власне експлуатації інфраструктури від перевезення зумовлюють конкуренцію і 

прихід на ринок приватних компаній. На сьогодні у процесі перевезення задіяні 

різні суб’єкти – перевізник, власник інфраструктури, вагонів тощо. Все це 

зумовлено врахуванням досвіду ЄС. [41; 175] 

Зазначимо, що з прийняттям Закону України «Про особливості утворення 

акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування» у 

сфері залізничного транспорту відбулися окремі реформи. До підприємств 

залізничного транспорту загального користування віднесено залізниці та державні 

підприємства, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої 

влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 

транспорту. Також утворено Акціонерне товариство залізничного транспорту 

загального користування, 100 % акцій якого належать державі. Згідно із Законом 

100 % акцій закріплюються в державній власності, на базі Державної 

адміністрації залізничного транспорту України, а також підприємств, установ та 

організацій залізничного транспорту загального користування, які 

реорганізовуються шляхом злиття. Відтепер залізниця має статус суб’єкта 

господарювання. [508] Метою діяльності товариства згідно зі Статутом є 

задоволення потреб держави, юридичних і фізичних осіб у безпечних та якісних 

залізничних перевезеннях у внутрішньому та міжнародному сполученні, роботах і 

послугах, що виконує та надає товариство, забезпечення ефективного 

функціонування та розвитку залізничного транспорту, створення умов для 

підвищення конкурентоспроможності транспортної галузі, а також отримання 

прибутку від провадження підприємницької діяльності. У Статуті визначено 122 

різнопрофільних види господарської діяльності, у числі яких: надання послуг з 

перевезення пасажирів, вантажів, зокрема небезпечних вантажів, багажу, 

вантажобагажу і пошти залізничним транспортом у внутрішньому та 

міжнародному сполученні; надання послуг з доступу до інфраструктури 

залізничного транспорту та інших послуг, пов’язаних із використанням об’єктів 
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інфраструктури; проектування, будівництво, утримання, експлуатація, 

реконструкція, ремонт, модернізація, технічне переоснащення та інші види 

поліпшення об’єктів інфраструктури залізничного транспорту тощо. [493]  

Питання різноплановості суб’єктів, які беруть участь у морських вантажних 

перевезеннях, висвітлює Є. Д. Стрельцова.  Авторка пояснює таку різноманітність 

декількома причинами: причетністю до морських перевезень вантажу значного 

кола осіб, інтереси яких збігаються або пересікаються; залежністю безпеки 

мореплавства від якості наданих супутніх послуг і визначених ліній; особливістю 

припортової інфраструктури. Таким чином, йдеться не про трьох основних осіб – 

перевізника, відправника вантажу та вантажоодержувача, а й про інших осіб, які 

мають значний вплив на формування змісту та характеру договору: агентів 

перевізника, портів і капітана судна. [600; 601] 

Відповідні питання було висвітлено стосовно учасників процесу 

перевезення у сфері автомобільного транспорту, [576; 577; 687] річкового 

транспорту [570; 427]  тощо. У таких дослідженнях перевізникові приділялося 

найбільше уваги, водночас деякі актуальні питання організації перевезень 

залишилися поза увагою. Наразі перевізник не може розглядатися виключно як 

сторона за договором перевезення, він є суб’єктом господарювання, який 

організовує процес перевезення таким чином, щоб перевезення як вид 

господарської діяльності здійснювалося відповідно до вимог законодавства. [228] 

Зокрема, ураховуючи специфіку перевезення на кожному виді транспорту, статус 

перевізника відрізняється залежно від виду транспорту. Саме таким чином можна 

пояснити, чому в Законі України «Про автомобільний транспорт» визначено 

статус автомобільного, а у ПК України – повітряного перевізника. Те саме 

стосується залізничного, морського, річкового перевізників. 

Як уже зазначалося, суб’єктами відносин із перевезення вантажів є суб’єкти 

господарювання, які організовують вантажні перевезення або здійснюють їх 

безпосередньо. Відповідно до цього можна визначити прямих (сторони договору 

перевезення вантажу) і непрямих учасників процесу перевезення вантажів 

(наприклад, експедитори, залізничні станції тощо). До суб’єктів господарювання, 



174 

 

які безпосередньо здійснюють перевезення вантажів, належать сторони договору 

перевезення вантажу, які мають відповідну назву – перевізник, 

вантажовідправник та вантажоодержувач. Вони є прямими учасниками процесу 

перевезення вантажу і реалізують свою господарську компетенцію у цій сфері. 

[362] 

Правовий статус суб’єктів транспортної діяльності передбачає правову 

регламентацію їх участі у процесі здійснення транспортної діяльності, детермінує 

їх роль у ньому через спеціальні (галузеві) права та обов’язки. Визначення 

особливостей правового статусу суб’єктів транспортної діяльності зумовлено, 

зокрема, таким: 

1) суб’єкти транспортної діяльності є суб’єктами господарювання, 

учасниками транспортних правовідносин, вони вступають в урегульовані 

нормами права відносини, що виникають у зв’язку зі здійсненням транспортної 

діяльності;  

2) предметом діяльності таких суб’єктів є окремий вид господарської 

діяльності – транспортна діяльність; 

3) для таких суб’єктів характерним також є те, що їх діяльність прямо або 

опосередковано пов’язана з використанням транспортної інфраструктури.  

Аналіз окремих норм транспортного законодавства дає підстави зазначити, 

що для здійснення транспортної діяльності такі суб’єкти можуть використовувати 

власні транспортні засоби або залучати транспортні засоби інших суб’єктів на 

законних підставах. На повітряному та морському транспорті до таких суб’єктів 

застосовуються окремі правові категорії «власник повітряного судна та 

експлуатант», «судновласник та власник морського судна».  

У випадках, коли здійснення транспортної діяльності прямо пов’язано з 

експлуатацією транспортного засобу (перевезення, фрахтування, буксирування), 

цей транспортний засіб стає об’єктом відповідних правовідносин (у зв’язку із цим 

в окремих транспортних договорах наведено положення про індивідуалізацію 

транспортного засобу, а також визначено права та обов’язки щодо експлуатації 

транспортного засобу). 
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У випадках, коли діяльність суб’єктів транспортної діяльності 

опосередковано стосується використання транспортного засобу, цей 

транспортний засіб не є об’єктом правовідносин, у які вступають сторони, але сам 

характер транспортної діяльності засвідчує, що вона якимось чином впливає на 

експлуатацію транспортного засобу (засобів). Наприклад, це стосується 

транспортно-експедиторської діяльності, агентської діяльності з продажу 

авіаційних перевезень, діяльності із забезпечення аеронавігаційною інформацією 

тощо.  

Стосовно кожного виду транспорту відповідно до нормативних актів 

транспортного законодавства перелік суб’єктів транспортної діяльності 

конкретизується. Однак до визначення таких суб’єктів і конкретизації їх 

правового статусу слід підходити змістовно, враховуючи вимоги законодавства 

ЄС. 

Так, відповідно до Закону України «Про залізничний транспорт» суб’єктом 

транспортної діяльності є залізниця – відокремлений підрозділ акціонерного 

товариства залізничного транспорту загального користування (АТ 

«Укрзалізниця»), утвореного відповідно до Закону України «Про особливості 

утворення акціонерного товариства залізничного транспорту загального 

користування», який здійснює перевезення пасажирів і вантажів у визначеному 

регіоні залізничної мережі. [508] Разом із тим виокремлюють підприємства 

залізничного транспорту загального користування – залізниці та державні 

підприємства, які належать до сфери управління центрального органу виконавчої 

влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 

транспорту. Згідно з проектом нового Закону України «Про залізничний 

транспорт» визначають такі категорії суб’єктів транспортної діяльності:  

1) оператор залізничного рухомого складу, контейнерів – суб’єкт 

господарювання, який бере участь у здійсненні перевізного процесу з 

використанням належного йому на праві власності чи іншому праві залізничного 

рухомого складу (крім тягового залізничного рухомого складу), контейнерів, 

надає вантажовідправникам (відправникам), вантажоодержувачам (одержувачам), 
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перевізникам та іншим суб’єктам господарювання послуги з надання такого 

рухомого складу, контейнерів для перевезення залізничним транспортом; 

2) перевізник – суб’єкт господарювання незалежно від форми власності, 

який провадить діяльність щодо перевезення вантажів та/або пасажирів, багажу, 

вантажобагажу залізничним транспортом на умовах публічного договору із 

використанням тягового рухомого складу; 

3) володілець під’їзної колії – фізична чи юридична особа незалежно від 

форми власності, яка на підставі права власності чи іншого речового права на 

під’їзну колію здійснює її експлуатацію; 

4) залізнична станція – роздільний пункт, який має колійний розвиток, що 

дозволяє виконувати операції з приймання, відправлення, схрещення та обгону 

поїздів, операції з обслуговування пасажирів і приймання, видачі, навантаження, 

вивантаження вантажів, багажу, вантажобагажу, тощо; 

5) оператор інфраструктури загального користування – суб’єкт 

господарювання, який здійснює утримання та експлуатацію інфраструктури з 

метою управління перевізним процесом, забезпечення виконання всіх його стадій 

та надає послуги з доступу до інфраструктури. 

Варто звернути увагу, що запропоновані визначення не повною мірою 

відповідають запропонованим у нормативних актах ЄС. Отже, поняття 

«залізничне підприємство» відповідно до п. 1 ст. 3 Директиви 2012/34/ЄС 

потребує повного переосмислення, оскільки заперечує монополію держави. 

Найбільш повне визначення наведено у Директиві Ради 91/440/ЄЕС від 29 липня 

1991 р. про розвиток залізниць Співтовариства (далі – Директива 91/440/ЄЕС), 

[127] згідно з якою «залізничне підприємство» означає будь-яке державне або 

приватне підприємство, ліцензоване відповідно до чинного законодавства 

Співтовариства, основна підприємницька діяльність якого полягає у наданні 

послуг щодо перевезення товарів та/або пасажирів залізницею, за умови, що тяга 

обов’язково забезпечується цим підприємством; цей термін стосується також і 

підприємств, які забезпечують виключно тягу. Таким чином, поняття «залізничне 

підприємство» і «перевізник» мають різне смислове значення, співвідносяться як 
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загальне і спеціальне. На нашу думку, залізничне підприємство – це суб’єкт 

господарювання, який провадить діяльність щодо перевезення вантажів та/або 

пасажирів, багажу, вантажобагажу залізничним транспортом за умови 

обов’язкового забезпечення тяги. Змінюючи підхід до форми власності, у 

спеціальному законодавстві варто передбачити норму про те, що залізничне 

підприємство може бути суб’єктом господарювання різних форм власності та 

утворюватися у різних організаційно-правових формах. Тоді перевізником має 

бути визначено залізничне підприємство, яке надає транспортні послуги за 

умовами договору перевезення.  

Від радянської системи залізниці-монополіста слід відмовлятися і 

реформувати систему залізничного транспорту, як це зробили деякі країни і 

мають результати успішного функціонування. Так, зокрема, на ринку залізничних 

послуг Польщі сьогодні працює понад 70 ліцензованих перевізників, частка 

державного оператора становить 51 %.
4
 Після приватизації у 1997 р. залізниці 

Великобританії функціонують як єдина приватна магістральна залізниця, в якій 

багатьом компаніям належать права щодо управління вантажними та 

пасажирськими потягами. [674; 675] Залізничний транспорт Німеччини 

представлений компанією Deutsche Bahn, але крім неї у системі працюють понад 

1500 малих приватних компаній. Розподіл галузевих повноважень Deutsche Bahn 

адресований її дочірнім компаніям, кожна з яких відповідає за визначений вид 

діяльності – приміські перевезення, вантажні перевезення, дирекція 

інфраструктури тощо.
5
 В Австралії працюють п’ять державних залізниць, також 

приватні залізниці.
6
 У США створено приватні залізниці – понад 600 компаній, 8 з 

яких є найкрупнішими за обсягами перевезень.
7
  

Зважаючи на викладене, актуальним є питання визначення функціональної 

ролі оператора інфраструктури залізничного транспорту. У Директиві 91/440/ЄЕС 

наголошено, що полегшити подальший розвиток та підвищити ефективність 

                                                           

4
 URL: https://mbiz.censor.net.ua. 

5
 URL: https:// www.bahn.de. 

6
 URL: https://ru.m.wikipedia.org. 

7
 URL: www.webeconomy.ru. 
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функціонування мережі залізниць можна шляхом відокремлення надання 

транспортних послуг від управління інфраструктурою. Необхідно, щоб ці дві сфери 

діяльності мали відокремлене управління та відокремлені рахунки. Отже, варто у 

національному транспортному законодавстві проголосити три ключових принципи: 

(а) принцип функціональної самостійності управління та використання 

транспортної інфраструктури поряд із транспортною діяльністю; (б) принцип 

розподілу компетенції з управління транспортною інфраструктурою і використання 

транспортної інфраструктури; (в) принцип доступу до транспортної 

інфраструктури суб’єктів господарювання незалежно від форми власності та 

організаційно-правової форми. Наведене означає, що управління транспортною 

інфраструктурою має здійснювати відповідний орган державної влади, його 

компетенція та завдання повинні стосуватися заснування та утримання залізничної 

інфраструктури, забезпечення системи контролю і безпеки. Відповідно до ст. 8 цієї 

Директиви управляючому інфраструктурою надається право встановлювати збори 

за користування залізничною інфраструктурою, управління якою він здійснює. Ці 

збори мають сплачувати залізничні підприємства та міжнародні об’єднання, які 

використовують інфраструктуру. Для реалізації політики з надання права на 

використання інфраструктури та забезпечення оплатності такого користування 

залізничними підприємствами та іншими суб’єктами транспортної діяльності 

держава має утворити відповідне державне підприємство, яке, маючи статус 

суб’єкта господарювання, забезпечуватиме здійснення нового виду господарської, 

транспортної діяльності – інфраструктурної діяльності на оплатних засадах. Будь-

яке залізничне підприємство, що надає послуги із залізничних перевезень, 

зобов’язано укласти необхідні договори на засадах публічного або приватного 

права з управляючим інфраструктурою. Умови регулювання таких угод мають 

бути недискримінаційними і прозорими відповідно до положень Директиви 

Європейського Парламенту та Ради 2001/14/ЄС від 26 лютого 2001 р. про розподіл 

потужностей залізничної інфраструктури, тарифікацію залізничної інфраструктури 

та сертифікацію з техніки безпеки. 

Необхідність реформування підсистеми залізничного транспорту та 
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вдосконалення відповідного законодавства пов’язується з об’єктивними 

підставами. 

У Рішенні Тимчасової адміністративної колегії Антимонопольного комітету 

України № 31-р/тк від 19.12.2018 р. «Про порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції  та накладення штрафу» встановлені обставини, за яких 

АТ «Укрзалізниця» визнано суб’єктом господарювання, що займає монопольне 

(домінуюче) становище і зловживає цим становищем. Зокрема, встановлено, що 

частка АТ «Українська залізниця» в особі регіональної філії «Придніпровська 

залізниця» протягом досліджуваного періоду на ринку надання послуги 

піднімання прогінних споруд залізничних мостів № 1 та № 5 через річку Дніпро 

для пропуску великогабаритних суден становить 100 %. Інші суб’єкти 

господарювання обмежені в доступі до устаткування, що використовується 

Філією для піднімання прогонів наплавних та підйомних мостів для пропуску 

суден, які є об’єктами інфраструктури, що забезпечують рух залізничного 

транспорту загального користування. Тому, встановлено, що АТ «Українська 

залізниця» займає монопольне (домінуюче) становище як таке, що не має жодного 

конкурента. Тимчасовою адміністративною колегією Антимонопольного комітету 

України визнано дії АТ «Українська залізниця» в особі регіональної філії 

«Придніпровська залізниця», які полягають у незабезпеченні піднімання 

прогінних споруд залізничних мостів № 1 та № 5 через річку Дніпро для пропуску 

під ними 21.03.2017 теплоходу «Афанасій Матюшенко», а також щодо 

встановлення вартості піднімання прогінних споруд, порушенням, передбаченим 

пунктом 2 статті 50, частиною першою статті 13 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції», у вигляді зловживання монопольним (домінуючим) 

становищем на ринку надання послуги з піднімання прогінних споруд. За 

встановлені правопорушення на АТ «Українська залізниця» накладено два 

штрафи  по 380 195 грн. [554] На засіданні Антимонопольного комітету України 

17.01.2019 р. схвалено Звіт про результати дослідження ринку перевезення 

вантажів залізничним транспортом. За результатами проведеного дослідження 

встановлено монопольне (домінуюче) становище АТ «Укрзалізниця» з часткою 



180 

 

100 % на трьох видах ринків: надання в користування інфраструктури 

залізничного транспорту; надання послуг магістральних вантажних локомотивів; 

перевезення вантажів залізничним транспортом. На думку учасників ринку – 

операторів рухомого залізничного складу та вантажовідправників, основним 

бар’єром вступу на ринок залізничних перевезень є неможливість, відповідно до 

чинного законодавства, використовувати власний тяговий рухомий склад 

(локомотиви) для здійснення перевезення залізничними коліями загального 

користування, у зв’язку із чим немає можливості здійснювати самостійне 

перевезення вантажів клієнтів. АТ «Укрзалізниця» є єдиним перевізником 

залізничними коліями загального користування на території України. Не 

допускається перевезення залізничними коліями загального користування 

приватною локомотивною тягою. Усі транспортно-експедиторські компанії 

надають свої послуги саме через АТ «Укрзалізниця», тому в АТ «Укрзалізниця» 

не може бути реальних конкурентів на ринку вантажних залізничних перевезень. 

Для зміни статусу «потенційний конкурент» на «реальний» необхідно, щоб 

підприємства, які організовують перевезення вантажів, набули статусу 

повноцінного учасника ринку, який міг би самостійно забезпечувати процес 

перевезення з укладанням прямих договорів перевезення вантажів залізничним 

транспортом коліями загального користування з оформленням їх відповідною 

накладною і використанням власної локомотивної тяги. На цей час АТ 

«Укрзалізниця» є єдиним підприємством України, за яким законодавчо закріплена 

інфраструктура залізничного транспорту, до виключної компетенції якої 

законодавством віднесено управління процесом перевезень у внутрішньому й 

міжнародному сполученнях, та яка є власником як тягового рухомого складу 

(магістральних локомотивів), так і вагонів.  Враховуючи виявлені в ході 

дослідження проблемні питання, які існують на ринку перевезення вантажів 

залізничним транспортом та з метою створення належних умов для 

функціонування ринку, з урахуванням вимог законодавства про захист 

економічної конкуренції, Антимонопольний комітет України схвалив внесення 

пропозицій до Кабінету Міністрів України та надання відповідних рекомендацій 
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Міністерству інфраструктури України і АТ «Укрзалізниця». [196]  

Ситуація щодо монопольного (домінуючого) становища АТ «Українська 

залізниця» є резонансною і свідчить про необхідність вдосконалення 

законодавства, що регулює діяльність залізничного транспорту, з урахуванням 

сучасних принципів організації діяльності залізничного транспорту, які 

забезпечують конкуренцію та право доступу інших суб’єктів господарювання до 

інфраструктури залізничного транспорту та виключають державну монополію на 

основний вид діяльності – перевезення.  

Ситуацію можуть виправити заходи державного регулювання, спрямовані на 

реформування Укрзалізниці. Постановою Кабінету Міністрів України від 

12.06.2019 р. № 628 «Про затвердження основних засад здійснення державної 

власності щодо акціонерного товариства «Українська залізниця» передбачено, що 

ефективне функціонування залізничного транспорту загального користування 

відповідно до вимог законодавства та з урахуванням євроінтеграційних процесів, 

має здійснюватися шляхом: (а) інтеграції залізничного транспорту до єдиної 

транспортної системи і максимального використання транзитного потенціалу 

держави для підвищення ефективності перевезень, зокрема шляхом збільшення 

обсягів мультимодальних перевезень пасажирів і вантажів; (б) надання суспільно 

важливих послуг з перевезення пасажирів на договірній основі, що забезпечує 

якість послуг та економічну обґрунтованість здійснення таких перевезень. Також 

визначено пріоритет реформи корпоративного управління, зокрема шляхом 

виконання схваленого 12 грудня 2018 р. протокольним рішенням Кабінету 

Міністрів України плану дій з корпоративного управління товариства. [493] 

Важливі заходи передбачені Національною транспортною стратегією України на 

період до 2030 року. Зокрема, це стосується: створення умов для конкуренції, 

включаючи перевізників недержавної форми власності на залізничному 

транспорті (до 25 відсотків ринку перевезень у 2025 році, до 40 відсотків у 2030 

році з урахуванням потреб ринку); створення умов для успішного функціонування 

приватних перевізників на залізничному транспорті. На нашу думку задля 

реалізації наведених заходів потрібно провести роботу із внесення відповідних 



182 

 

змін до законодавства. Внесення змін вимагатиме переосмислення та осучаснення 

окремих норм права, і навіть відмову від окремих норм права, це стосується 

державної власності, природних монополій, управління залізничним транспортом, 

тощо.  

У сфері повітряного транспорту поняття суб’єктів авіаційної діяльності 

[235] з’ясовується через поняття двох категорій суб’єктів: експлуатант і 

користувач повітряного простору. Відповідно до ст. 1 ПК України експлуатант – 

юридична або фізична особа, яка експлуатує чи пропонує послуги з експлуатації 

повітряних суден. Користувачі повітряного простору України – фізичні та 

юридичні особи, яким у встановленому порядку надано право на провадження 

діяльності з використання повітряного простору України. Отже, категорія 

«суб’єкти авіаційної діяльності» є системоутворюючою. Суб’єкт авіаційної 

діяльності зазвичай має право користуватися повітряним простором і наділений 

статусом експлуатанта.  

За змістом Положення про використання повітряного простору України, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2017 р. 

№ 954, [462] надання права на використання повітряного простору пов’язано із 

видачею (а) дозволу на виконання польоту – надання експлуатанту права 

виконувати політ у повітряному просторі України; (б) дозволу на використання 

повітряного простору – надання користувачам повітряного простору прав на 

використання визначеної частини (об’єму) повітряного простору України для 

провадження діяльності, пов’язаної із використанням повітряного простору. 

Разом із тим зазначимо, що видача дозволів не вирішує всіх питань використання 

повітряного простору і спрямована лише на можливість у подальшому 

здійснювати авіаційну діяльність суб’єктами господарювання. Отже, питання 

планування та координації діяльності з використання повітряного простору є 

актуальними.  

Сьогодні вирішення завдань з організації використання повітряного 

простору неможливо уявити без таких суб’єктів як провайдери аеронавігаційного 

обслуговування. Відповідно до наказу Державіаслужби від 11 квітня 2016 р. 
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№ 258 «Про затвердження Авіаційних правил України «Обслуговування/ 

управління аеронавігаційною інформацією», [448] Правил сертифікації суб’єктів, 

що надають послуги з аеронавігаційного обслуговування, затверджених наказом 

Міністерства транспорту та зв’язку України від 22 січня 2007 р. № 42 [488] 

аеронавігаційне обслуговування – обслуговування, яке здійснюється 

провайдерами аеронавігаційного обслуговування на всіх етапах польоту 

повітряних суден, що передбачає організацію повітряного руху, зв’язок, 

навігацію, спостереження (радіотехнічне забезпечення), пошук і рятування, 

метеорологічне обслуговування та надання аеронавігаційної інформації. 

Провайдер – це юридична особа, яка надає послуги з аеронавігаційного 

обслуговування. Основні вимоги до провайдера зумовлюють його галузеву 

компетенцію і представлені такими групами: технічна та операційна 

компетентність і можливості, організаційна структура та управління, управління 

безпекою та якістю, охорона і захист, зобов’язання та страхові аспекти тощо. 

Провайдер аеронавігаційного обслуговування є одним із суб’єктів авіаційної 

діяльності, які можуть здійснювати обслуговування/управління 

аеронавігаційними даними та аеронавігаційною інформацією поряд із 

постачальником аеронавігаційних даних і аеронавігаційної інформації, 

оригінатором аеронавігаційних даних і аеронавігаційної інформації. Суб’єкти, які 

здійснюють діяльність, пов’язану з аеронавігаційним обслуговуванням, повинні 

отримати відповідний сертифікат. Отже, вважаємо, що провайдер 

аеронавігаційного обслуговування – це суб’єкт господарювання, який здійснює 

діяльність, пов’язану з аеронавігаційним обслуговуванням відповідно до виданого 

йому сертифіката. 

Суб’єкт господарювання, який експлуатує чи пропонує послуги з 

експлуатації повітряних суден, є експлуатантом. Відповідно до Правил 

сертифікації експлуатантів, що здійснюють експлуатацію цивільних повітряних 

суден (літаків) з метою виконання комерційних транспортних перевезень згідно з 

вимогами OPS 1, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв’язку 

України від 5 липня 2010 р. № 430, експлуатант – це юридична або фізична особа 
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– підприємець, яка експлуатує повітряне судно чи пропонує свої послуги в цій 

галузі. [486] Оскільки використовувати повітряні судна можуть і фізичні особи 

для задоволення власних потреб, законодавець визначає окремо категорію 

«експлуатант, який здійснює експлуатацію цивільних повітряних суден (літаків) з 

метою виконання комерційних транспортних перевезень згідно з вимогами 

OPS 1». Це так званий «комерційний експлуатант», отримання ним статусу 

експлуатанта є передумовою для подальшого здійснення авіаперевезень. 

Відповідно до п. 3.2 зазначених Правил суб’єкт, який має намір розпочати 

господарську діяльність у сфері авіаційних перевезень, повинен пройти 

процедуру сертифікації. У законодавстві визначено такі вимоги до експлуатанта: 

1) основне місцезнаходження експлуатанта має бути в Україні; 

2) експлуатант повинен відповідати вимогам OPS 1, які застосовуються 

згідно з наказом Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки 

авіації від 21 лютого 2006 р. № 137 та іншим вимогам чинного законодавства 

України;  

3) експлуатант повинен мати достатню фінансово-економічну базу для 

забезпечення безпеки авіації, підтримання льотної придатності повітряного судна, 

утримання та забезпечення необхідного персоналу, забезпечення фінансових 

зобов’язань за всіма договорами обов’язкового страхування з урахуванням 

можливого періоду роботи зі збитками;  

4) експлуатант, який виконує регулярні пасажирські перевезення, повинен 

постійно мати у своєму Сертифікаті експлуатанта не менше ніж два повітряних 

судна, придатні для виконання комерційних транспортних перевезень, – власні 

або на підставі договору про оренду (не менше ніж три роки), які мають чинні 

сертифікати льотної придатності; 

5) експлуатант повинен мати служби, укомплектовані згідно зі штатним 

розписом фахівцями, які мають відповідну спеціальну підготовку, необхідну для 

виконання технологічних процесів виробничої діяльності в галузі льотної та 

технічної експлуатації, забезпечення та контролю за виконанням польотів і 

здійснення повітряних перевезень;  
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6) отримання аеронавігаційної, метеорологічної та іншої інформації може 

забезпечуватися на договірних засадах тільки із сертифікованими 

Державіаслужбою організаціями або організаціями, сертифікат яких схвалений 

Державіаслужбою, та ін. [447]  

Сертифікацію та нагляд за діяльністю експлуатантів здійснює 

Державіаслужба шляхом запровадження системи сертифікації експлуатанта і 

видачі йому Сертифіката експлуатанта, а також системи постійного нагляду за 

діяльністю сертифікованих експлуатантів і вжиття заходів у разі недотримання 

ними сертифікаційних вимог. Експлуатант має галузеві обов’язки: виконання всіх 

вимог, правил, положень, що регулюють діяльність цивільної авіації; 

забезпечення безпеки польотів та авіаційної безпеки; наявність усіх видів 

обов’язкового авіаційного страхування; високий рівень професійної підготовки, 

перепідготовки, кваліфікації авіаційного персоналу; виконання договірних 

зобов’язань; надання Державіаслужбі достовірної інформації щодо своєї 

діяльності та ін.  

Отже, можна виокремити дві групи суб’єктів авіаційної діяльності: ті, які 

мають статус експлуатанта (наприклад, авіаперевізник); ті, які не мають статусу 

експлуатанта (наприклад, провайдери аеронавігаційного обслуговування). 

Набуття статусу експлуатанта пов’язано із забезпеченням можливості 

використовувати повітряне судно із різною метою. Якщо набуття статусу 

експлуатанта має цілеспрямований характер і зумовлює здійснення у подальшому 

комерційної господарської діяльності, такий експлуатант визначається як 

комерційний, ним може бути тільки суб’єкт господарювання. Комерційний 

експлуатант – це суб’єкт господарювання, суб’єкт авіаційної діяльності і, власне, 

суб’єкт транспортної діяльності.  

Узагальнюючи наведене, зауважимо, що основними критеріями 

класифікації суб’єктів авіаційної діяльності можна визначити такі: форма 

власності суб’єктів авіаційної діяльності, наявність у власності таких суб’єктів 

повітряних суден та/або наявність законних підстав для їх використання, вид 

авіаційної діяльності. 
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За формою власності можна виокремити суб’єктів авіаційної діяльності 

державної (наприклад, державні аеропорти) і недержавної форм власності 

(наприклад, комунальні аеропорти, більшість перевізників).  

За ознакою наявності у власності суб’єктів повітряних суден та/або 

наявності законних підстав для їх використання суб’єкти авіаційної діяльності 

поділяються на: 

а) суб’єктів, діяльність яких безпосередньо пов’язана із використанням 

повітряних суден (авіаперевезення, аеропорти); 

б) суб’єктів, діяльність яких опосередковано пов’язана із використанням 

повітряних суден (агенти з продажу авіаційних перевезень, провайдери 

аеронавігаційного обслуговування). 

За видами авіаційної діяльності можна визначити такі категорії суб’єктів: 

1) суб’єкти, діяльність яких пов’язана з організацією або безпосереднім 

здійсненням повітряних перевезень (авіаперевізник, агенти з продажу авіаційних 

перевезень); 

2) суб’єкти аеропортової діяльності; 

3) суб’єкти, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням повітряного руху 

(суб’єкти, які здійснюють аеронавігаційне, польотно-інформаційне, 

диспетчерське обслуговування тощо).  

Таким чином, вважаємо, що на особливу увагу в умовах євроінтеграції 

заслуговує питання визначення окремої категорії суб’єктів транспортної 

діяльності – суб’єктів транспортної інфраструктури. Доцільність визначення 

таких суб’єктів пов’язана із впровадженням основних вимог ЄС щодо 

виокремлення із транспортної діяльності окремо діяльності з використання 

об’єктів транспортної інфраструктури. Отже, варто визначитися із двома 

ключовими питаннями: управління транспортною інфраструктурою та її 

використання. 

Відповідно до функціонального призначення суб’єкти транспортної 

інфраструктури – це суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність, 

пов’язану з використанням об’єктів транспортної інфраструктури. Таких суб’єктів 
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також прийнято називати операторами транспортної інфраструктури. Аналіз 

зазначених вище основних нормативних актів ЄС дає змогу визначити 

положення, які пропонується навести у Законі України № 232/94-ВР: 

1) суб’єкти транспортної інфраструктури є суб’єктами господарювання 

різних форм власності та можуть утворюватися у різних організаційно-правових 

формах; 

2) суб’єкти транспортної інфраструктури реєструються в загальному 

порядку і повинні мати власний розрахунковий рахунок; 

3) підставою для використання транспортної інфраструктури є 

закріплення за суб’єктами об’єктів транспортної інфраструктури, на той час як 

право власності на такі об’єкти може залишатися за державою; 

4) рішення про утворення суб’єктів і закріплення за ними об’єктів 

транспортної інфраструктури приймає Мінінфраструктури, однак вирішення 

питань управління та контролю має бути покладено на спеціальний орган 

державної влади; 

5) діяльність таких суб’єктів передбачає цільове використання 

транспортної інфраструктури, пов’язана з метою одержання прибутку з огляду на 

надання послуг на договірних платних засадах, тому є комерційною діяльністю; 

6) діяльність із використання транспортної інфраструктури пов’язана із 

забезпеченням державою права доступу суб’єктів господарювання до об’єктів 

транспортної інфраструктури незалежно від їх форми власності та організаційно-

правової форми; 

7) суб’єкти транспортної інфраструктури можуть бути учасниками різних 

інвестиційних проектів, програм і заходів, спрямованих на розвиток транспортної 

інфраструктури, та отримувати відповідне фінансування на розвиток 

інфраструктури; 

8) до таких суб’єктів застосовується спеціальне правове регулювання, їх 

статус, галузева компетенція мають бути визначені у спеціальних кодифікованих 

актах транспортного законодавства. 

Залежно від виду транспорту та відповідно до наведених положень 
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пропонується визначити категорії суб’єктів транспортної інфраструктури 

автомобільного, залізничного, морського, повітряного транспорту тощо у Кодексі 

торговельного мореплавства України, Повітряному кодексі України, законах 

України «Про автомобільний транспорт», «Про залізничний транспорт», «Про 

міський електротранспорт». 

Утворення таких суб’єктів або передача прав на використання транспортної 

інфраструктури раніше створеним суб’єктам господарювання забезпечить відмову 

від загальноприйнятого детермінування суб’єктів інфраструктури шляхом 

ототожнення із відповідними об’єктами інфраструктури. Так, наприклад, категорії 

«автовокзал», «залізнична станція», «аеропорт», «морський порт» має бути 

визначено у нормативних актах транспортного законодавства як об’єкти 

інфраструктури. 

Відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт», зокрема, 

визначаються: 

а) автостанція – споруда або комплекс будівель, споруд, стоянок та під’їздів 

для прийняття, відправлення, управління рухом автобусів та обслуговування 

пасажирів; 

б) автопавільйон – споруда на зупинці для короткочасного перебування 

пасажирів; 

в) вантажна автомобільна станція – комплекс будівель, споруд, призначених 

для виконання вантажних, господарських робіт з вантажами та надання 

транспортно-експедиційних послуг перевізникам;  

г) вантажний термінал (автопорт) – комплекс будівель, споруд, обладнаних 

навантажувальними засобами, призначених для виконання вантажних, 

господарських робіт з вантажами, технічного обслуговування автомобільних 

транспортних засобів, надання транспортно-експедиційних та інших послуг 

перевізникам.  

Разом із тим законодавець не завжди є послідовним. Наприклад, у ст. 28 

зазначеного Закону наведено види діяльності, які мають забезпечити надання 

відповідних послуг на автостанціях (прийом і відправлення автобусів і пасажирів, 
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організація продажу квитків населенню, диспетчерське управління і регулювання 

руху автобусів тощо), у ст. 36 визначено обов’язкові послуги, що повинні 

надаватися автостанціями пасажирам (продаж квитків, організація прибуття та 

відправлення автобуса з облаштованих платформ, інформування водія щодо умов 

дорожнього руху на маршруті). Залишається не вирішеним питання про те, хто 

саме має надавати такі послуги, як має бути визначений такий суб’єкт. Отже, 

можна дійти висновку, що законодавець фактично поєднав визначення 

автовокзалу/автостанції/інших об’єктів автотранспортної інфраструктури із 

суб’єктами, які мають провадити діяльність з використання інфраструктури. 

Сьогодні найменування суб’єкта господарювання, як правило, збігається з назвою 

відповідного об’єкта інфраструктури. У Законі України «Про автомобільний 

транспорт» доцільно визначити: «суб’єкти автотранспортної інфраструктури – це 

суб’єкти господарювання, які провадять діяльність, пов’язану із використанням 

об’єктів інфраструктури автомобільного транспорту.» Особливості правового 

становища таких суб’єктів, які зумовлюють визначення видів діяльності, 

обов’язкових транспортних послуг, прав та обов’язків, мають бути визначені в 

окремому розділі цього Закону. 

Про приведення інфраструктури авіаційного транспорту у відповідність до 

міжнародних стандартів і про відповідні заходи йдеться у Державній цільовій 

програмі розвитку аеропортів на період до 2023 р., яку затверджено постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 126. У цій програмі 

визначено аеродроми та аеродромні об’єкти, об’єкти інфраструктури аеропортів 

(пасажирські та вантажні термінальні комплекси, цехи бортового харчування, 

об’єкти забезпечення авіаційним паливом), об’єкти неавіаційної діяльності, 

об’єкти наземної інфраструктури, що належать українським повітряним 

перевізникам (ангарні комплекси, авіаційно-технічні бази, навчально-тренажерні 

центри, профілакторії, адміністративні будівлі, складські об’єкти). [451] Основні 

питання розвитку інфраструктури передбачають вжиття таких заходів: 

(а) повернення у державну власність та збереження в ній інших аеродромів та 

аеродромних об’єктів, у тому числі у разі їх будівництва, реконструкції за 
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рахунок державних коштів (або кредитних коштів, залучених під державні 

гарантії); (б) експлуатація аеродромів на підставі договору з державним 

підприємством – балансоутримувачем аеродромів; (в) забезпечення розвитку, 

експлуатації та утримання аеродромів за рахунок аеропортових зборів та інших 

не заборонених законодавством джерел; (г) визначення фінансово-правових 

відносин між державним підприємством – балансоутримувачем аеродромів та 

експлуатантом аеропортів щодо використання, утримання та розвитку аеродромів.  

Питання використання об’єктів аеропортової інфраструктури передбачають:  

1) залучення приватних інвестицій у розвиток аеропортів, зокрема об’єктів 

інфраструктури аеропортів, призначених для наземного обслуговування 

повітряних суден, пасажирів, екіпажів, обробки багажу, пошти, вантажу, для 

технічного обслуговування повітряних суден, кейтерингу, об’єктів забезпечення 

авіаційним паливом та неавіаційної діяльності шляхом їх надання (крім 

аеродромів та аеродромних об’єктів) інвесторам в оренду, концесію, управління, 

спільну діяльність або відчуження таких об’єктів чи корпоративних прав на них 

(крім аеродромів та аеродромних об’єктів) у порядку, передбаченому 

законодавством; 

2) створення правових та організаційних передумов для залучення 

інвесторів до розвитку аеропортів як експлуатантів аеропортів; 

3) забезпечення рівності прав усіх суб’єктів авіаційної діяльності незалежно 

від форми власності, що провадять діяльність в аеропортах України; та інше. 

Відповідно до Національної транспортної стратегії України на період до 

2030 року забезпечення розвитку  авіаційного транспорту передбачає створення 

інфраструктури зв’язку, навігації та спостереження для організації повітряного 

руху, а також впровадження правил доступу до ринку наземного обслуговування 

відповідно до законодавства ЄС. 

В Авіаційних правилах України «Технічні вимоги та адміністративні 

процедури для сертифікації аеродромів», затверджених наказом Державіаслужби 

від 6 листопада 2017 р. № 849 поряд із дефініцією аеродрому законодавець 

визначає суб’єкта, який має забезпечити його експлуатацію, – експлуатанта 



191 

 

аеродрому. Експлуатантом аеродрому має бути суб’єкт господарювання (а 

не просто юридична особа), який здійснює експлуатацію або має намір 

забезпечувати експлуатацію аеродромів відповідно до виданого для цього 

сертифіката. Також окремо визначено категорію суб’єктів – провайдерів, які 

надають послуги з управління на пероні (виокремлюють надання послуг з 

управління діяльністю та рухом повітряних суден і транспортних засобів на 

пероні). [2]  

Відповідно до Правил сертифікації аеропортів, затверджених наказом 

Державіаслужби від 13 червня 2006 р. № 407, визначено категорію суб’єктів 

аеропортової діяльності. Суб’єктами аеропортової діяльності є суб’єкти авіаційної 

діяльності. Предмет діяльності таких суб’єктів – окремий вид транспортної 

діяльності – аеропортова діяльність. [420] Отже, до суб’єктів аеропортової 

діяльності, власне, суб’єктів господарювання, які здійснюють певні види 

аеропортової діяльності, належать: 

а) суб’єкти комерційного обслуговування в аеропортах – юридичні особи 

незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, які виконують в 

аеропортах на договірних умовах комерційну діяльність щодо надання послуг з 

наземного обслуговування. 

б) аеропорт – підприємство, що здійснює приймання і відправлення 

повітряних суден, пасажирів, багажу, пошти і вантажів, обслуговування польотів 

повітряних суден і екіпажів, яке має для цього аеродром, аеровокзал, інші наземні 

споруди, а також необхідну структуру, обладнання, авіаційний персонал та інших 

працівників. 

Запропоноване визначення аеропорту має узгоджуватися зі статтями 70–72 

ПК України, в яких йдеться про експлуатанта аеропорту. Експлуатант аеропорту 

може самостійно надавати послуги в аеропорту, а також на договірних умовах 

передавати право на наземне обслуговування юридичним чи фізичним особам. 

Експлуатант аеропорту може бути одночасно експлуатантом аеродрому. Таким 

чином, основною є категорія експлуатанта аеропорту: (а) експлуатантом є суб’єкт 

господарювання, (б) він здійснює аеропортову діяльність, (в) провадження 
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діяльності можливе за умови одержання сертифіката. Вжиття категорії 

«аеропорт» як синоніма до категорії «експлуатант аеропорту» є 

загальноприйнятим в юридичній літературі, а також у деяких нормативних актах.  

Щодо розробки критеріїв класифікації йдеться саме про аеропорти.  

За своїм призначенням аеропорти поділяються на: (а) внутрішні, 

(б) міжнародні, які повинні забезпечувати митний, прикордонний, санітарний 

контроль тощо. За формою власності аеропорти функціонують як державні 

(державні міжнародні аеропорти «Бориспіль», «Сімферополь») або комунальні 

підприємства (Комунальне підприємство «Міжнародний аеропорт «Київ»). 

Залежно від пропускної спроможності (тобто сезонного розкладу рейсів) 

відповідно до Правил виділення часових інтервалів на приліт і виліт рейсів у 

міжнародних аеропортах України, затверджених наказом Міністерства 

транспорту України від 16 липня 2004 р. № 645, [482] аеропорти поділяються на 

такі категорії: (а) некоординовані аеропорти, (б) координовані аеропорти, тобто з 

обмеженою пропускною спроможністю, (в) аеропорти з гнучким узгодженням 

розкладу. 

З метою забезпечення конкурентоспроможності транспортної системи  

Національною транспортною стратегією України на період до 2030 року 

передбачено: забезпечення розвитку аеропортів, приведення аеропортової 

інфраструктури у відповідність із стандартами та рекомендованою практикою 

IКАО шляхом її модернізації із збереженням у державній власності цілісних 

майнових комплексів аеропортів; запровадження комплексного підходу до 

врегулювання діяльності аеропортів як цілісних майнових комплексів на 

законодавчому рівні, враховуючи технологічні особливості та міжнародні вимоги 

до інфраструктури, запровадження сучасних підходів до економічного 

регулювання діяльності аеропортів усіх форм власності; дерегуляція економічної 

діяльності регіональних аеропортів з пасажиропотоком до 5 млн. пасажирів у 

частині справляння аеропортових зборів відповідно до законодавства ЄС, тощо.  

Питання розподілу діяльності з використання авіаційної інфраструктури та 

здійснення інших видів транспортної діяльності є актуальним і потребує часу для 
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розробки концепції реформування підгалузі авіаційного транспорту відповідно до 

вимог ЄС. Основним положенням, що відображатиме дотримання таких вимог, 

має стати норма у ПК України про забезпечення державою права доступу 

суб’єктів господарювання до об’єктів авіаційної інфраструктури. Найбільшою 

мірою це стосується розвитку аеропортової інфраструктури та перспектив 

інвестування. 

Відповідні тенденції до переосмислення питання власності, управління та 

використання аеропортової інфраструктури можуть зроблені враховуючи досвід 

інших країн. Наприклад, у Великобританії з 2010 по 2015 рр. частка аеропортів із 

приватним капіталом зросла з 23 % до 47 %. Більшість аеропортів, які перебували 

у державній власності, сьогодні корпоратизовані. 68 % аеропортів належать 

повністю або частково приватним інвесторам, у тому числі 10 найкрупніших 

аеропортів країни, серед яких відомі Хітроу та Гетвік.
8
 Відомо, що аеропорт 

Хітроу займає третє місце у світі за інтенсивністю пасажиропотоку, володіє та 

керує цим аеропортом компанія «Бі-Ей-Ей», яка входить до складу міжнародного 

консорціуму на чолі з компанією «Спеніш Ферровіал Груп».
9
 Нещодавно уряд 

Греції вжив заходів до приватизації 14 аеропортів, затверджена програма 

приватизації розрахована до 2025 р. та є умовою для отримання кредиту ЄС на 

86 млрд євро.
10

  

Питання корпоратизації українських аеропортів є своєчасним, оскільки 

приватні оператори можуть бути більш ефективними у вирішенні питань 

управління та розвитку аеропортової інфраструктури. Така можливість, на нашу 

думку, пов’язана із визначенням у Повітряному кодексі України права доступу 

суб’єктів господарювання різної форми власності до об’єктів інфраструктури 

авіаційного транспорту і визначенням окремо статусу суб’єктів господарювання, 

що забезпечуватимуть використання об’єктів аеропортової інфраструктури. 

Предмет дискусії та пов’язаних із нею розбіжностей серед вчених, політиків 

і суб’єктів господарювання стосується законодавчого закріплення правового 
                                                           

8
 URL: https://cfts.org.ua. 

9
 URL: https://www.tourister.ru. 

10
 URL: https://delo.ua. 
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статусу морського порту. З огляду на визначення упродовж тривалого часу 

морського порту як державного транспортного підприємства постало питання про 

те, що портова діяльність в Україні монополізована державою, оскільки морські 

порти можуть перебувати виключно у державній власності. З огляду на викладене 

за конституційним поданням 49 народних депутатів Верховної Ради України у 

Конституційному Суді України перебувало провадження (справа № 1-17/2004). У 

конституційному поданні наголошено, що визначення морського порту 

державним підприємством порушує принципи свободи підприємницької 

діяльності та свободи вибору споживачів, що призводить до порушення інтересів 

суб’єктів господарювання недержавної форми власності та неправомірного 

обмеження конкуренції у сфері торговельного мореплавства. Конституційний Суд 

України у Рішенні від 15 грудня 2004 р. № 21-рп/2004 акцентував, що визначення 

морського порту як державного підприємства не виключає можливості 

господарської діяльності на його території підприємств та організацій інших форм 

власності з метою обслуговування суден, пасажирів і вантажів. До того ж кожен 

має конституційне право здійснювати на території державного транспортного 

підприємства підприємницьку діяльність, не заборонену державою. Таким чином, 

Конституційний Суд України визнав конституційними положення ст. 73 КТМ 

України, що стосуються визначення морського порту державним підприємством. [555] 

На нашу думку, конституційне подання було викладено дуже узагальнено, 

акцент зроблено на важливості та значимості питання статусу морського порту 

для сфери господарювання, тому передбачити ухвалення Конституційним Судом 

України саме такого рішення було нескладно. 

Зазначимо, що актуальність цього питання була зумовлена і продовжує бути 

пов’язаною із такими факторами: (а) необхідність визначення портової діяльності 

як різновиду господарської комерційної діяльності; (б) виникнення та розвиток 

нових суспільних відносин у сфері портової діяльності, пов’язаних з участю у 

таких відносинах й інших, ніж морські порти, суб’єктів господарювання; 

(в) удосконалення спеціального правового регулювання портової діяльності з 

огляду на виокремлення інфраструктури морського транспорту. 
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З теоретичної точки зору визначення портової діяльності може мати різний 

галузевий характер. Прийнято вважати, що портова діяльність – це господарська 

комерційна діяльність, яку здійснюють морські порти, однак, з іншого боку, може 

йтися не тільки про морські порти, а й про інших суб’єктів господарювання, які 

займаються такого роду діяльністю, і не тільки у сфері торговельного 

мореплавства (скажімо, у сфері цивільної авіації – аеропорти, у сфері 

автотранспортної діяльності – автовокзали, автопорти, автотермінали і т. д.). 

Отже, у широкому розумінні, термін «портова діяльність» не обмежується лише 

одним видом транспорту та одним суб’єктом господарювання. У широкому 

розумінні портовою діяльністю є господарська комерційна діяльність, пов’язана з 

обслуговуванням транспортних засобів, вантажів і пасажирів, а також наданням у 

цьому зв’язку іншого роду послуг.  

Безпосередньо морський порт необхідно розглядати як об’єкт транспортної 

інфраструктури. Більш послідовним у цьому питанні є Закон України «Про 

морські порти України», відповідно до якого морський порт – це визначені 

межами територія та акваторія, обладнані для обслуговування суден і пасажирів, 

проведення вантажних, транспортних та експедиційних робіт, а також інших 

пов’язаних із цим видів господарської діяльності. [502] Також законодавець 

визначає об’єкти портової інфраструктури. Питання, хто саме здійснює 

використання об’єктів портової інфраструктури, залишається у Законі без 

відповіді.  

Актуальність питання про суб’єктів, які займаються портовою діяльністю, 

можна з’ясувати з огляду на окремі положення цього Закону, в яких визначено 

категорії суб’єктів: 

1) Адміністрація морських портів України (далі - ДП «АМПУ») [496] – 

державне підприємство, утворене відповідно до законодавства, що забезпечує 

функціонування морських портів, утримання та використання об’єктів портової 

інфраструктури державної форми власності, виконання інших покладених на 

нього завдань безпосередньо і через свої філії, що утворюються в кожному 

морському порту (адміністрація морського порту);  
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2) портовий оператор (стивідорна компанія) – суб’єкт господарювання, що 

здійснює експлуатацію морського терміналу, проводить вантажно-

розвантажувальні роботи, обслуговування та зберігання вантажів, обслуговування 

суден і пасажирів, а також інші пов’язані із цим види господарської діяльності; 

3) суб’єкти господарювання усіх форм власності, діяльність яких пов’язана з 

обслуговуванням суден, пасажирів, вантажів, та підприємства, продукція та/або 

сировина яких транспортується територією та акваторією порту; 

4) державні підприємства, установи та організації, що надають послуги з: 

регулювання руху суден, забезпечення проведення аварійно-рятувальних робіт, 

навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства, картографічного 

забезпечення мореплавства, забезпечення запобігання і ліквідації розливу 

забруднюючих речовин. 

Наведені визначення не можна вважати досконалими, у них поєднано 

ознаки, властиві водночас і власникові портової інфраструктури, і оператору, і 

суб’єктам портової діяльності.  

Згідно зі Статутом, Державне підприємство “Адміністрація морських портів 

України» є державним унітарним підприємством, діє як державне комерційне 

підприємство, утворено з метою забезпечення функціонування морських портів, 

організації та забезпечення безпеки мореплавства, утримання та ефективного 

використання державного майна, закріпленого за ним на праві господарського 

відання та отримання прибутку. Предметом діяльності є надання послуг суднам на 

підходах і безпосередньо в акваторії морського порту,   організація та 

забезпечення безпечної експлуатації об’єктів портової інфраструктури та інші. 

Якщо дотримуватися вимог ЄС, то не вдається за можливе відповісти на важливе 

питання, чи забезпечує цей суб’єкт господарювання використання портової 

інфраструктури чи здійснює портову діяльність. Для надання відповіді слід 

змінити статус цього державного підприємства, що, на нашу думку, має 

відповідати концепції оператора портової інфраструктури, який забезпечує її 

оплатне використання і можливість доступу до неї інших суб’єктів 

господарювання. Право власності на інфраструктуру за таких умов може 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0807-13/paran13#n13
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1360-13/paran13#n13
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0834-13/paran13#n13
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0834-13/paran13#n13
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0834-13/paran13#n13
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залишатися за державою, яка через новостворений орган державної влади 

Держморрічінфраструктури забезпечуватиме управління цією інфраструктурою. 

У «Звіті про результати аудиту ефективності виконання Міністерством 

інфраструктури України повноважень з управління стратегічними об’єктами 

державної власності, які закріплені за державним підприємством “Адміністрація 

морських портів України», затвердженому Рішенням Рахункової палати № 7-2 від 

27.10.2015 зазначено, що реформування морської транспортної інфраструктури не 

проведено. Створення адміністрації морських портів України – державного 

підприємства, що мало забезпечувати функціонування морських портів, 

утримувати та використовувати об’єкти портової інфраструктури державної 

форми власності, не підвищило ефективності використання державного майна в 

морських портах. На сьогодні державні стивідорні підприємства, що залишилися 

після реорганізації 2013 року, поступово втрачають обсяги переробки вантажів. 

При цьому обсяги переробки приватних стивідорних компаній як на власних 

причалах, так і на причалах ДП “АМПУ” постійно зростають. Результати 

господарської діяльності ДП “АМПУ”, яке виявилося “надбудовою” в морських 

портах, свідчать про недостатність ефективного менеджменту. Не досягнуто 

одного із законодавчих принципів функціонування та розвитку морських портів – 

розмежування функцій забезпечення безпеки мореплавства та нагляду (контролю) 

за безпекою. Умови і механізми для залучення інвестицій не створені. Не 

виконано зобов’язань, що випливають із членства України у Міжнародній 

морській організації (ІМО). Як наслідок, через несплату членських внесків 

Україну було тимчасово позбавлено права голосу в цій організації. [557]  

Необхідність вирішення питання про статус ДП «Адміністрація морських 

портів України» пов’язується із порушенням цим суб’єктом законодавства про 

захист економічної конкуренції.  До складу ДП «АМПУ» входить 13 філій, що 

діють в морських портах, серед яких - Бердянська філія державного підприємства 

«Адміністрація морських портів України». Рішенням Адміністративної колегії 

Запорізького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету 

України від 29.12.2016 р. №22-рш було визнано, що ДП «АМПУ» в особі 
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Бердянської філії (адміністрація Бердянського морського порту) за результатами 

діяльності (враховувався період з січня 2015 року по грудень 2016 року) займає 

монопольне (домінуюче) становище на ринках послуг, що надаються у морському 

порту: із забезпечення безпеки судноплавства на судноплавних шляхах;  з 

утримання та обслуговування причальних споруд і прилеглих до них територій; з 

ремонту, модернізації, реконструкції і будівництва причальних споруд і 

прилеглих до них територій; із прийняття із суден усіх видів забруднень (крім 

баластових вод), в територіальних (географічних) межах міста Бердянськ в межах 

території (акваторії) морського порту, як таке, що не має жодного конкурента. 

Бар'єрами для вступу потенційних конкурентів на ринок відповідних послуг є 

суттєві витрати або обсяги інвестицій, що необхідні для вступу на ринок, а також 

адміністративні обмеження. В морському порту Бердянськ здійснюють свою 

діяльність 4 портових оператори (стивідорні компанії), однак риболовецьким 

суднам послуги, що надаються у морському порту та сплачуються у складі 

портових зборів, зокрема, з оформлення приходу суден у морський порт і виходу 

з морського порту; забезпечення заїзду автотранспорту на територію порту; з 

прийняття із суден усіх видів забруднень (крім баластових вод) надає лише Філія. [554]  

З огляду на викладене, також слід звернути увагу на те, що поняття 

оператора інфраструктури у жодному разі не може збігатися із поняттям 

стивідорної компанії. Це суб’єкти, які здійснюють різні види господарської 

діяльності. Під стивідорним обслуговуванням розуміють навантаження, 

розміщення та складання вантажів на транспортний засіб для забезпечення 

подальшого безпечного та схоронного перевезення. Відповідна проблематика 

була предметом правових досліджень. [168; 169; 170; 171; 717] Оператор може 

надати стивідорній компанії право використовувати певну інфраструктуру для 

здійснення навантажувально-розвантажувальних робіт. Однак не виключені 

випадки, за яких стивідорна компанія може бути власником інфраструктури. 

Для розбудови портової інфраструктури питання забезпечення права 

доступу до неї є основним. Його вирішення дасть змогу легалізувати статус інших 

суб’єктів господарювання, які здійснюють портову діяльність і забезпечують 
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функціонування транспортної системи. У ЗМІ можна знайти інформацію про 

«недержавні порти», тобто суб’єктів, які провадять портову діяльність. До їх 

числа сьогодні належать так званий порт «Ніка-Тера», побудований у 

м. Миколаєві повністю за рахунок інвесторів (він має власну лоцманську службу, 

необхідні акваторії для маневру суден і спеціальну інспекцію з безпеки 

мореплавства та пожежної безпеки), порт «Очаків», морський 

перенавантажувальний комплекс ТОВ «Акваторія-Порт» у м. Севастополі та ін. 

Отже, йдеться про діяльність суб’єктів господарювання, які по суті надають ті 

самі послуги, що і порти, однак де-юре такими не називаються з огляду на норми 

законодавства. 

З урахуванням зазначеного вважаємо за необхідне викласти власну позицію 

із цього питання, що стосується необхідності спеціального правового 

регулювання саме портової діяльності, а не статусу морських портів. На нашу 

думку, Закон України «Про морські порти України» потребує нової назви – «Про 

морепортову діяльність» та відповідного змістовного навантаження. У новій 

редакції доцільним буде передбачити визначення морепортової діяльності, 

суб’єктів морепортової діяльності. Убачається, що суб’єктами морепортової 

діяльності є суб’єкти господарювання, які здійснюють господарську діяльність, 

пов’язану із використанням відповідних об’єктів інфраструктури, спрямовану на 

обслуговування вантажів, пасажирів та морських суден. Лише такий нормативний 

акт спроможний вирішити питання про врегулювання нормами права всіх 

відносин, які склалися на сьогодні та пов’язані з обробкою вантажів, 

обслуговуванням суден та/або пасажирів за участю не лише морських портів, а й 

інших суб’єктів господарювання, які працюють у цій підгалузі. Питання 

функціонування морегосподарського комплексу, відповідне місце портового 

комплексу та морського терміналу, порушені з правових позицій, повинні 

отримати логічну завершеність. [376; 168; 169]  

Наведене потребує внесення змін до КТМ України та найбільшою мірою 

засвідчує доцільність легального визначення права доступу до портової 

інфраструктури. Пріоритет державної моделі використання портової 
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інфраструктури у зв’язку із викладеним потребує переосмислення, що не 

виключає можливості переходу України до приватної моделі, яка передбачає 

утримання портової інфраструктури за рахунок приватних інвесторів. 

Найуспішніший приклад такого переходу стосується аргентинського морського 

порту Буенос-Айрес, який приватизували у 1992 р. і державний орган втратив 

повний контроль над портовою інфраструктурою. Приватна модель 

застосовується у Данії, Швеції, Великобританії, Росії. [408] Відомо, що ПАТ 

«Транснефть» володіє часткою 60,62 % у Новоросійському морському 

торговельному порту.
11

 

Про позбавлення невластивих функцій державного управління державного 

підприємства «Адміністрація морських портів України», гармонізацію розвитку 

припортової інфраструктури та пропускної спроможності портів, підвищення 

ефективності діяльності та надання в концесію державних стивідорних компаній у 

морських портах наголошено у Національній транспортній стратегії України на 

період до 2030 року. 

Різноплановість видів транспортної діяльності, особливості правового 

статусу суб’єктів транспортної діяльності дають змогу визначити основні критерії 

класифікації таких суб’єктів: 

1) за предметною ознакою, тобто залежно від виду транспортної діяльності, 

можна визначити такі види суб’єктів цієї діяльності: 

а) ті, предметом діяльності яких є перевезення пасажирів, вантажів, багажу, 

пошти (судноплавні компанії, авіакомпанії, залізниця); 

б) ті, предметом діяльності яких є найм транспортного засобу (фрахтівники 

та фрахтувальники відповідно до ПК України та КТМ України, наймачі та 

наймодавці транспортних засобів відповідно до статей 798–805 Цивільного 

кодексу України) з екіпажем або без такого; 

в) суб’єкти, які здійснюють транспортно-експедиторську діяльність або 

надають іншого роду посередницькі послуги (експедитори, морські агенти тощо); 

                                                           

11
 URL: http://www.vestifinance.ru. 
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г) суб’єкти транспортної інфраструктури, предметом діяльності яких є 

обслуговування пасажирів, транспортних засобів, обробка вантажів (автовокзали, 

морські порти, аеропорти, автопорти, залізничні станції, термінали тощо); 

ґ) суб’єкти, які здійснюють інші види транспортної діяльності; 

2) залежно від ринку, в межах якого суб’єкти здійснюють транспортну 

діяльність: 

а) суб’єкти внутрішньої транспортної діяльності, які здійснюють 

транспортну діяльність в межах території України, її повітряного простору та 

внутрішніх водах, у тому числі у відповідних національних транспортних 

коридорах; 

б) суб’єкти зовнішньої транспортної діяльності, у випадках коли здійснення 

транспортної діяльності пов’язано із перетинанням митного кордону України, до 

яких належать: учасники транзиту, міжнародні перевізники тощо. 

Зважаючи на викладене, зазначимо, що категорія «суб’єкти транспортної 

діяльності» є системоутворюючою, дає підстави об’єднати суб’єктів 

господарювання, які обрали різні види транспортної діяльності, дає змогу 

визначити їх галузеві права та обов’язки, функціональну роль у транспортній 

системі.  

Суб’єктами транспортної діяльності є суб’єкти господарювання різних 

форм власності та організаційно-правових форм. Їх участь у транспортній системі 

забезпечує новий рівень організації, відповідно до якого ці суб’єкти отримують 

право доступу до транспортної інфраструктури, а здійснення ними транспортної 

діяльності протиставляється управлінню, яке забезпечуватиме центр транспортної 

системи та підпорядковані йому органи державної влади.  

Оскільки до транспортної системи належать підгалузі, яким відповідають 

господарські відносини на різних видах транспорту, категорія суб’єктів 

транспортної діяльності має галузеве змістовне значення. Для суб’єктів 

транспортної діяльності спільними є вид транспорту, вид транспортної діяльності, 

наявність спеціальної галузевої компетенції, а також загальна галузева мета 

функціонування транспортної системи. Діяльність таких суб’єктів здійснюється в 
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інтересах транспортної системи. Суб’єкти транспортної діяльності забезпечують 

функціонування транспортної системи. 

 

 

Висновки до Розділу 2 

Господарські відносини, які виникають з організації транспортної системи 

України, є об’єктом державного регулювання на трьох рівнях: 

загальнодержавному, галузевому і спеціальному галузевому. 

Функціональна роль центру транспортної системи пов’язана з участю 

держави в організації транспортної системи. Держава забезпечує функціонування 

транспортної системи відповідно до загальносистемних і спеціально-галузевих 

завдань. З’ясовано, що спеціально-галузеві завдання: (а) походять від 

загальносистемних, (б) адресовані внутрігалузевим системам (підгалузям) 

транспортної системи, (в) уточнюють та/або конкретизують галузеву роль центру 

транспортної системи, (г) визначені у спеціальних нормативно-правових актах 

транспортного законодавства.  

На основі аналізу організаційно-господарських повноважень центру 

транспортної системи надано дефініцію організаційно-господарських галузевих 

повноважень як категорії повноважень, які забезпечують галузевий рівень 

державного регулювання, з огляду на те, що вони адресовані певній галузі 

економіки та опосередковують організацію відповідної галузевої господарської 

системи.  

Запропоновано поділ організаційно-господарських галузевих повноважень 

на: прокламаційні, нормативно-регулюючі повноваження, повноваження з 

управління транспортною безпекою та регулювання цін і тарифів. 

Доведено, що спеціальне галузеве державне регулювання транспортної 

системи характеризується такими ознаками: спеціальна (конкретизована) галузева 

мета, системно-функціональний галузевий характер заходів державного 

регулювання, які адресовані структурним складовим транспортної системи (її 

підгалузям, підсистемам).  
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Запропоновано поділ спеціально-галузевих організаційно-господарських 

повноважень на: галузево-регулюючі, галузево-дозвільні, галузево-контрольні 

повноваження, а також галузеві повноваження з управління безпекою.  

На підставі аналізу основних директив ЄС зроблено висновок про 

доцільність розмежування функцій державного регулювання транспортної 

діяльності та управління об’єктами транспортної інфраструктури. На прикладі 

залізничного транспорту доведено необхідність субординації спеціально-

галузевих повноважень, доцільність визначення спеціальних галузевих 

повноважень, які спрямовуватимуться на забезпечення функціонування та 

розвиток залізничного транспорту як підсистеми транспортної системи. З огляду 

на викладене запропоновано створити спеціальний галузевий орган державної 

влади – Державну адміністрацію залізничного транспорту.  

Доведено, що до системи органів державної влади поряд із уже наявними 

мають увійти Державна адміністрація транспортної інфраструктури на наземному 

транспорті, Державна адміністрація транспортної інфраструктури на морському 

та річковому транспорті, Державна адміністрація транспортної інфраструктури на 

авіаційному транспорті. У такий спосіб має відбутися визначення спеціальних 

галузевих господарських повноважень, що спрямовуватимуться на державне 

регулювання відносин з управління об’єктами транспортної інфраструктури.  

З’ясовано, що завданням транспортної системи є забезпечення раціональної 

організації господарської діяльності на галузевому рівні суб’єктами 

господарювання різних видів та організаційно-правових форм. Ступінь юридичної 

єдності пояснюється тим, що суб’єкти, які забезпечують організацію та 

функціонування транспортної системи, залишаються юридично самостійними і 

не утворюють нового суб’єкта права. Зроблено висновок, що транспортна система 

не є суб’єктом права, однак її функціонування – це результат організаційно-

економічної єдності суб’єктів права за галузевою ознакою.  

Суб’єктами транспортної діяльності запропоновано визначати суб’єктів 

господарювання, які відповідно до законодавства у межах галузевої 

господарської компетенції забезпечують функціонування транспортної системи і 
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галузевий рівень організації економіки шляхом здійснення транспортної 

діяльності та використання об’єктів транспортної інфраструктури, утворюючи 

організаційно-господарську єдність із центром системи у вирішенні галузевих 

завдань системи.  

Запопоновано поділ прав та обов’язків суб’єктів транспортної діяльності на 

загальногосподарські та галузеві. 

У контексті реалізації основних вимог ЄС щодо лібералізації діяльності 

транспортної системи акцентовано увагу на доцільності внесення до 

законодавства змін, пов’язаних із визначенням права доступу суб’єктів 

транспортної діяльності до об’єктів транспортної інфраструктури.  

З метою визначення функціональної ролі суб’єктів транспортної діяльності 

у транспортній системі узагальнено предметно-галузеву, суб’єктно-галузеву, 

нормативно-галузеву, майново-організаційну та компетентно-галузеву ознаки 

цих суб’єктів.  

Зроблено висновок, що поняття «суб’єкти транспортної діяльності» 

співвідноситься із поняттям «суб’єкти господарювання» як спеціальне і 

загальне, а поняття «суб’єкти транспортної системи» із поняттям «суб’єкти 

транспортної діяльності» – як загальносистемне і внутрісистемне.  

Застосовуючи системно-галузевий підхід, визначено категорії суб’єктів 

транспортної діяльності за видами транспорту (суб’єкти автотранспортної 

діяльності, суб’єкти господарювання у сфері залізничного транспорту, суб’єкти 

морегосподарської діяльності, суб’єкти авіаційної діяльності тощо) і 

запропоновано таким категоріям суб’єктів надати послідовні дефініції у 

нормативних актах транспортного законодавства.  

Запропоновано поділ суб’єктів авіаційної діяльності залежно від форми 

власності суб’єктів авіаційної діяльності, наявності у власності таких суб’єктів 

повітряних суден та/або наявності законних підстав для їх використання, виду 

авіаційної діяльності. 

Наведено підстави для виокремлення категорії суб’єктів транспортної 

інфраструктури (операторів транспортної інфраструктури). Залежно від виду 
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транспорту пропонується визначати суб’єктів транспортної інфраструктури 

автомобільного, залізничного, морського, повітряного транспорту тощо.  

Ураховуючи тенденції євроінтеграції, аргументовано доцільність 

закріплення та конкретизації у транспортному законодавстві України основних 

галузевих принципів взаємодії суб’єктів транспортної системи та формування 

господарських зв’язків між ними: принципу функціональної самостійності 

управління транспортною інфраструктурою поряд з управлінням транспортною 

діяльністю; принципу розподілу компетенції з управління транспортною 

інфраструктурою і використання цієї інфраструктури; принципу доступу до 

транспортної інфраструктури суб’єктів господарювання незалежно від форми 

власності та організаційно-правової форми. 
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РОЗДІЛ 3 

ПРАВОВІ ФОРМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІСИСТЕМНИХ 

ГОСПОДАРСЬКИХ ЗВ’ЯЗКІВ У ТРАНСПОРТНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ 

 

 

3.1 Правові форми забезпечення організаційно-управлінських 

господарських зв’язків у транспортній системі України 

Удосконалення механізму управління ринковою економікою та процеси 

євроінтеграції в Україні зумовлюють актуальність питання про взаємодію 

суб’єктів, які забезпечують функціонування транспортної системи. Дослідження 

цього питання у різних ракурсах дає підстави для висновку, що має йтися не лише 

про економічні, а й про правові способи взаємодії, які можуть бути покладені в 

основу господарсько-правової концепції державного регулювання транспортної 

системи та підсилювати загальногалузеву мету функціонування транспортної 

системи. Виникнення внутрісистемного господарського зв’язку між такими 

суб’єктами є очевидним з огляду на ознаку поєднання приватних і публічних 

інтересів. Характер організаційно-управлінського зв’язку насамперед зумовлений 

наявністю центру транспортної системи та його основною роллю щодо організації 

і функціонування транспортної системи. 

В основу транспортної політики держави покладено принцип розподілу 

державних завдань щодо регулювання галузі та виконання господарських 

функцій. Держава зацікавлена у посиленні ефективності державного регулювання 

транспортної системи, а саме у підвищенні якості транспортного обслуговування і 

зниженні витрат на транспортну діяльність. Незважаючи на наявність підгалузей 

та особливості їх функціонування, для держави на макрорівні транспортна 

система становить єдиний об’єкт управління. 

Функціонально-галузева роль державного регулювання розкривається з 

огляду на визначення транспортної політики, точніше господарсько-правової 

політики, адресованої транспортній системі. 
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Значення господарсько-правової політики у сфері транспорту пов’язано з 

тим, що внутрішня та зовнішня економічна політика держави регулюються за 

допомогою норм права і втілюються у законодавстві. Зауважимо, що у ГК 

України не йдеться безпосередньо про господарсько-правову політику, однак 

зазначено види та напрями економічної політики, акцентовано на правовому 

закріпленні економічної політики у напрямах і формах участі держави та 

місцевого самоврядування у сфері господарювання. Отже, транспортну політику 

можна визначити як різновид структурно-галузевої економічної політики 

держави, а регулювання нормами господарського права забезпечує її 

господарсько-правову природу. 

Найбільш вдалим, на нашу думку, у наведеному контексті буде звернутися 

до класифікації галузевих видів правової політики і визначити транспортну 

політику як здійснення державою економічної стратегії та економічної тактики, 

спрямованих на науково-обґрунтовану, послідовну і систематичну реалізацію 

комплексу заходів стимулюючого впливу, що зумовлюють досягнення галузевої 

мети транспортної системи та забезпечують перспективу її функціонування та 

розвитку. Транспортна політика є складовою господарсько-правової політики 

держави. 

Транспортну політику характеризують такі кваліфікуючі ознаки: 

1) нормативність – урегульованість нормами  права та реалізація за допомогою 

правових методів і засобів; 2) галузевий характер, зумовлений метою правового 

регулювання і спрямований на розвиток транспортної системи як господарської 

галузевої системи; 3) суб’єктний склад, визначений колом суб’єктів, які 

забезпечують функціонування транспортної системи і мають відповідну 

господарську компетенцію; 4) публічний характер, зумовлений реалізацією 

заходів транспортної політики, поєднанням публічних і приватних інтересів у 

державному регулюванні транспортної системи. 

Транспортна політика набуває різних форм, до основних з яких належать 

правотворча, правозастосовна, доктринальна та інтерпретаційна.  

У процесі правотворчості транспортна політика отримує свій зовнішній 
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вигляд. Правозастосування спрямовано на реалізацію транспортної політики 

шляхом визначення ролі її суб’єктів у відповідних заходах реалізації. З огляду на 

викладене слід погодитися з тим, що правова політика визначає не лише зміст 

правових норм, але і практику їх застосування, фактично реалізуючись у 

діяльності органів державної влади, суб’єктів господарювання та інших учасників 

господарських відносин. Інтерпретаційна форма транспортної політики має прояв 

у науковому тлумаченні правових норм (інтерпретаційні акти). Доктринальна 

форма є науковим передбаченням формування транспортного права. Передумову 

для цього становить напрацювання тих чи інших концепцій, спрямованих на 

розвиток правової системи у цілому та вдосконалення транспортного 

законодавства. Залежно від форми реалізації державою економічної політики 

транспортна політика може бути довгостроковою (стратегічною) і поточною 

(тактичною).  

Транспортна політика реалізується на різних рівнях. Зокрема, за критерієм 

масштабу реалізації транспортна політика може характеризуватися як 

загальнодержавна, регіональна та міжнародна. Зважаючи на євроінтеграційні 

заходи, визначення європейської транспортної політики набуває дедалі більшої 

актуальності. Особливістю європейської транспортної політики є те, що заходи 

реалізації спрямовані не лише на правову регламентацію різних видів 

транспортної діяльності, а й зумовлюють врегулювання нормами права відносин 

щодо використання транспортної інфраструктури. Наведене дає підстави 

говорити про особливий галузевий характер транспортної політики, відповідно до 

якої забезпечується галузевий характер заходів, адресованих транспортній 

діяльності та транспортній системі.  

У літературі чимало уваги приділено питанням державного регулювання 

господарської діяльності [710; 412; 90; 574; 45; 654; 424] і державного 

регулювання транспортної системи зокрема. Науковці висвітлюють питання 

державного управління, контролю та ін. [125; 720; 313; 57] Слушним з огляду на 

це є висновок, що зміст терміна «державне регулювання» є ширшим, ніж терміна 

«державне управління» і його не можна ототожнювати із державним втручанням. 
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Державне регулювання – це механізм державного впливу на економіку, що 

здійснюється у різних формах, різними методами, шляхом застосування різних 

засобів. [703, c. 402-403] 

У наведеному контексті слід звернути увагу на відсутність послідовності у 

законодавстві щодо визначення державного регулювання. Так, зокрема, ст. 4 

Закону України «Про залізничний транспорт» має назву «Управління залізничним 

транспортом», однак її зміст стосується мети державного регулювання та 

організації підгалузі транспортної системи – залізничного транспорту. У главі 2 

Закону України «Про автомобільний транспорт» йдеться про державне 

регулювання та контроль діяльності автомобільного транспорту, які далі за 

змістом збігаються із напрямами державної політики. Згідно зі ст. 3 КТМ України 

державне регулювання прямо опосередковується реалізацією державної політики, 

форми та засоби не виокремлюються, а питання державного нагляду 

ототожнюється з управлінням. У Повітряному кодексі України більш точно 

визначено мету державного регулювання, а решта положень також містить 

неточності. Наведене стосується положень про відповідальність держави за 

міжнародними зобов’язаннями, поділу підгалузі на цивільну та державну авіацію 

тощо. Зазначене зумовлює необхідність узгодження нормативних актів 

транспортного законодавства стосовно дефініції державного регулювання, його 

форм і засобів. 

Для з’ясування особливостей державного регулювання насамперед слід 

визначити об’єкт регулювання. Із цього приводу підтримуємо думку 

Щербини В. С., переконаного, що визначення об’єкта залишається складною 

теоретичною проблемою. Якщо вважати об’єктом господарську діяльність, це 

значно звужує об’єкт державного регулювання економіки. Найбільш агрегованим 

об’єктом державного регулювання називають економічну систему держави. 

Об’єктами державного регулювання економіки визнають сфери, галузі, регіони, а 

також явища, ситуації та умови соціально-економічного життя країни. [707, c. 10-

15] З урахуванням наведеного транспортна система України може бути визначена 

як об’єкт державного регулювання, оскільки вона відповідає певній галузі 
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економіки. 

Теоретичні аспекти дослідження державного регулювання зазвичай 

пов’язані з управлінським аспектом. [90] Так, державне управління транспортною 

системою В. Й. Развадовський  визначає як активну, цілеспрямовану, організуючу 

діяльність уповноважених державних органів та органів місцевого 

самоврядування (у межах повноважень, установлених законом, у процесі 

реалізації функцій виконавчої влади), як внутріорганізаційну, так і зовнішню 

щодо функціонування окремих видів транспорту, згідно з певним призначенням, 

із забезпечення відповідного розвитку транспортної інфраструктури, надання 

транспортних послуг, а також діяльність щодо забезпечення безпечного 

переміщення учасників руху транспортних засобів. Автор вважає, що державне 

регулювання транспортної системи є частиною управлінської діяльності держави, 

яка здійснюється на основі закону або іншого правового акта органами 

виконавчої влади у межах визначених повноважень притаманними їм методами 

для виконання завдань державного управління транспортною системою. [534] На 

нашу думку, позиція автора є спірною. По-перше, її зміст ускладнено поняттям 

організуючої діяльності уповноважених органів, яка у наведеному контексті 

не узгоджується з теорією державного регулювання. По-друге, В. Й. 

Развадовський  невдало визначає і зіставляє організуючу діяльність із діяльністю 

щодо надання транспортних послуг. Поєднання змісту категорій управління і 

транспортної діяльності призвело до теоретичного навантаження іншими видами 

діяльності (інфраструктурна, переміщення) і тому втратило логіку і наукову 

цінність. 

Як уже зазначалося, проблематиці державного регулювання господарської 

діяльності присвячено значну кількість досліджень, [582] і саме наведені у них 

висновки становлять теоретичне підґрунтя для дослідження різних питань 

державного регулювання транспортної системи. 

Отже, державне регулювання транспортної системи можна визначити як 

здійснення державою правових та організаційних-управлінських заходів, 

спрямованих на організацію транспортної системи відповідно до особливостей її 
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функціонування та галузевої інституційності, а також на упорядкування 

діяльності суб’єктів господарювання, які забезпечують її галузеве 

функціонування, з метою реалізації транспортної політики та виконання 

галузевих завдань шляхом застосування засобів і механізмів регулювання, 

передбачених законодавством. 

В юридичній літературі наведену проблематику пов’язують з питанням про 

загальносистемні проблеми державного регулювання. Це дає підстави говорити 

про незбалансованість розвитку єдиної транспортної системи України, що 

охоплює різні складові. Перша – диспропорції у темпах і масштабах розвитку 

різних видів транспорту. Найбільш промовистий приклад – значне відставання 

розвитку внутрішнього водного транспорту і високі темпи зростання 

автомобілізації. Друга – недостатній розвиток наявної транспортної 

інфраструктури, що найбільшою мірою має прояв у невідповідності рівня 

розвитку автомобільних доріг рівню автомобілізації і попиту на автомобільні 

перевезення, у значному скороченні кількості обласних аеропортів, а також у 

наявності «вузьких місць» на стиках окремих видів транспорту. Третя – 

територіальна нерівномірність розвитку транспортної інфраструктури. Отже, на 

думку С. А. Матійка, пріоритетним напрямом державного регулювання має бути 

вдосконалення нормативно-правового забезпечення розвитку транспортної 

системи і ринку транспортних послуг, у тому числі створення нормативно-

правової бази, що регулюватиме питання якості транспортних послуг, 

забезпечення мобілізаційної підготовки транспортних організацій і виконання 

ними військово-транспортного обов’язку, розвитку механізмів державно-

приватного партнерства, що забезпечують чіткий законодавчий розподіл прав, 

відповідальності та ризиків між державою та інвестором, а також визначення 

пріоритетних сфер цих механізмів на транспорті. Мету і заходи державного 

регулювання транспортної системи необхідно визначати з урахуванням таких 

видів ризиків: (1) макроекономічні ризики, пов’язані зі зниженням темпів 

зростання економіки і рівня інвестиційної активності, кризи банківської системи, 

виникнення бюджетного дефіциту; (2) операційні ризики, пов’язані із 
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недосконалістю прийнятих процедур, недостатньою технічною і нормативною 

правовою підтримкою державного регулювання; (3) геополітичні ризики, що 

вимагають урахування політичної ситуації в інших країнах; (4) техногенні та 

екологічні ризики, пов’язані із вірогідністю катастроф на транспорті 

техногенного, природного або соціального характеру. [332] 

Однак у наведеній позиції чимало неточностей, які потребують з’ясування. 

Так, вважаємо невдалим поєднання транспортної системи і ринку транспортних 

послуг, оскільки перше є ширшим за друге та охоплює його. Ринок транспортних 

послуг не існує поза транспортною системою. Також залишається не з’ясованим 

питання військово-транспортного обов’язку транспортних організацій і його 

доцільності у контексті визначення пріоритетних напрямів державного 

регулювання. Детермінування мети державного регулювання з урахуванням 

наведених ризиків [624; 626; 627; 59] не відповідає концепції визначення 

транспортної системи, яку поряд із зовнішніми господарськими зав’язками 

характеризує наявність внутрісистемних господарських зв’язків. Крім того, 

погоджуємося, що визначення ризику пов’язано із його належністю до ознак 

підприємницької діяльності. У такому аспекті розкриваються дві його сторони: 

економічна і правова. Зазначене дає підстави наголосити, що з господарсько-

правових позицій важливим є питання не про ідентифікацію ризикових обставин, 

а про вибір правових засобів, котрі б дозволили передбачити ймовірність 

настання негативних майнових наслідків, мінімізувати їх, співвідносити із 

бажаним економічним результатом, наявним майновим інтересом. [551; 552; 553] 

Таким чином, вважаємо що об’єктом державного регулювання є 

господарські відносини, що виникають у зв’язку з функціонуванням транспортної 

системи України. Галузева інституційність транспортної системи, відповідно до 

консолідації її внутрігалузевих систем (підсистем, підгалузей), забезпечує 

виникнення внутрісистемних господарських зв’язків, відповідно до яких можна 

визначити загальносистемне і внутрісистемне державне регулювання 

транспортної системи. Слід наголосити на тому, що внутрісистемне державне 

регулювання є похідним від загальносистемного державного регулювання, 
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пов’язаним із ним та узгодженим регулюванням, відповідно до якого 

визначаються особливості державного регулювання підгалузей транспортної 

системи. Внутрісистемне державне регулювання забезпечує наявність 

організаційно-управлінських господарських зв’язків відповідно до особливостей 

координаційного та субординаційного видів господарських зв’язків у 

транспортній системі. 

Загальносистемний рівень державного регулювання транспортної системи 

розкривається шляхом аналізу основних функцій державного регулювання, 

відповідно до яких можна визначити особливості цього регулювання.  

Прогностична функція [260] державного регулювання транспортної системи 

– одна із найбільш характерних, але непроста у визначенні. Її доповнює ознака 

ризиковості, яка не має виключного характеру, адже у цьому разі йдеться про 

ймовірність настання обставин, що загрожуватимуть чи припинятимуть 

реалізацію заходів державного регулювання у сфері транспорту і так чи інакше 

впливатимуть на здійснення транспортної діяльності та функціонування 

транспортної системи в цілому. З огляду на це актуальності набуває питання 

оптимізації заходів державного регулювання транспортної системи. Саме вони є 

дієвим механізмом, оскільки відповідають сучасним умовам господарювання і 

передбачають практичне впровадження. 

В юридичній літературі значну увагу приділено питанням правових форм 

управління економікою і доведено, що однією із таких форм є планування. [326; 

411; 90] Планування – це визначення у правових межах компетентними 

державними органами основних напрямів і конкретних результатів господарської 

діяльності держави в цілому, її окремих регіонів, галузей господарства і 

господарюючих суб’єктів на ту чи іншу перспективу у часі. За сучасних умов 

планування розглядається як конституційний принцип, як потреба суспільства у 

державних і регіональних програмах розвитку. [506, c. 491] Планування 

тлумачать як принцип організації та діяльності всіх державних органів. [722, 

c.122-134] Разом із тим із господарсько-правових позицій зроблено висновок, що 

так зване організаційне планування відрізняється і відмежовується від 
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господарського планування, оскільки у другому випадку йдеться про планування 

господарської діяльності, а не про увесь керівний апарат. Варто звернути увагу, 

що планування – це встановлення на певний період часу показників господарської 

діяльності, які визначають зміст роботи господарських органів. Контроль за 

господарською діяльністю, перевірка виконання планів і завдань становлять 

важливу складову роботи з керівництва господарством. [300, c. 9] 

На сьогодні планування набуло принципово нової характеристики, тож 

проаналізуємо його з позиції форм державного регулювання транспортної 

системи. По-перше, планування не має виключного, зобов’язального характеру 

(як за часів СРСР), може бути імперативним чи диспозитивним. По-друге, 

плануванню у сфері транспорту властива ознака галузевості. Разом із тим 

не можна не звернути увагу на те, що галузевий характер планування – це не 

абстракція від загальнодержавних планів, стратегій чи програм розвитку. 

Планування у цьому разі є похідним від зазначених заходів і становить окремий 

напрям реалізації. З іншого боку, планування може визначатися як спеціальне, 

оскільки ініціюється і здійснюється у сфері транспорту, але адресовано  

підгалузям транспортної системи (структурним складовим – внутрігалузевим 

системам). Також слід звернути увагу на те, що наразі планування завжди є 

цілеспрямованим і нормативно врегульованим. 

Галузевий характер планування властивий Національній транспортній 

стратегії України на період до 2030 р., схваленій розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від  30 травня 2018 р. № 430-р. (далі – Стратегія). Метою 

Стратегії є створення інтегрованого до світової транспортної мережі безпечно 

функціонуючого та ефективного транспортного комплексу України, задоволення 

потреб населення у перевезеннях та покращення умов ведення бізнесу для 

забезпечення конкурентоспроможності та ефективності національної економіки. 

Реалізація Стратегії сприятиме наближенню України до ЄС, оскільки вона 

стосується запровадження Угоди про асаціацію, створення умов, які сприятимуть 

поступовій інтеграції України у внутрішній ринок ЄС; підвищенню якості 

надання транспортних послуг, прозорості прийняття рішень, чіткому 
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розмежуванню функцій та розподілу повноважень між органами виконавчої влади 

та суб’єктами господарювання, забезпеченню створення рівних умов для надання 

транспортних послуг тощо. У Стратегії визначено пріоритети розвитку 

залізничного транспорту загального користування, автомобільного транспорту, 

авіаційного транспорту, морського транспорту, внутрішнього водного транспорту, 

міського транспорту тощо. Прогностичний характер мають положення, в яких 

йдеться про очікувані результати. Зокрема, зазначено, що реалізація Стратегії 

дасть змогу: провести лібералізацію ринку надання транспортних послуг 

відповідно до положень Угоди про асоціацію та Угоди про Спільний авіаційний 

простір з ЄС; розмежувати діяльність з питань управління інфраструктурою, 

вантажними та пасажирськими перевезеннями; створити прозоре конкурентне 

середовище на ринку надання транспортних послуг; впровадити рівні правила 

діяльності для всіх суб’єктів ринку перевезень та механізму гарантування 

рівноправного доступу до ринку послуг транспортної інфраструктури; створити 

умови для конкуренції, включаючи перевізників недержавної форми власності на 

залізничному транспорті (до 25 відсотків ринку перевезень у 2025 році, до 40 

відсотків у 2030 році з урахуванням потреб ринку); тощо. [515]  

Питання стратегії як правової категорії набуває актуальності з огляду на те, 

що функціонування транспортної системи буде ефективним лише за умови його 

відповідності загальногалузевій меті та спрямування на вирішення певних 

економічних завдань відповідно до змісту нормативно-правових актів. Стратегію  

в юридичній літературі визначено як інструмент правової політики, юридичний 

засіб, за допомогою якого правова політика впроваджується в життя. [342] 

Незважаючи на те, що походження слова пов’язано з організацією військових 

операцій, термін «стратегія» сьогодні має широке тлумачення і застосовується для 

визначення основного напряму, головних складових діяльності для досягнення 

загальної мети. [342] Для цього запропоновано дві моделі розробки державної 

стратегії: активну та представницьку. Активна модель державної стратегії 

передбачає активну та визначальну роль законодавчих інститутів, відповідно до 

яких детермінують базові принципи і конституційні норми, напрацьовують 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011
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загальнодержавну стратегію, однак практичну реалізацію стратегічних завдань 

здійснюють органи виконавчої влади. Згідно з представницькою моделлю 

законодавчі органи обмежуються формуванням загальнонаціональних орієнтирів, 

а прийняття важливих стратегічно-оперативних рішень належить до компетенції 

структур виконавчої влади. [34, c. 258] Відповідно до наведеного транспортна 

стратегія має спільні риси з другою моделлю. У контексті зазначеної 

проблематики слушним є висновок, що для напрацювання стратегії і визначення 

завдань розвитку держави первинним документом має бути концепція правової 

політики, саме на її підставі мають розроблятися спеціалізовані, галузеві 

програми, тобто ті цільові документи, в яких позиції концепції отримують 

конкретне обґрунтування, а також узгодження проблемних питань. [139, c. 197] 

Отже, концепція правового розвитку має бути реалізована на трьох рівнях: 

макроструктурному, міжгалузевому і територіальному. Саме у такий спосіб 

можна пояснити доцільність розробки тактики, концептуальних засад реалізації 

урядової політики, згідно з якою Кабінет Міністрів України схвалює розроблені 

концепції. [342] 

Політична стратегія зазвичай пов’язана із засобами правового характеру, її 

визначення адресовано реалізації інтересів суспільства, тому вона отримує 

конкретизацію і визначається як державно-правова стратегія.[597] Правовий 

інтерес до напрацювання стратегії зумовив застосування теорії права і визначення 

її саме як правової стратегії. [124; 421; 368; 656] Особливо слушною з огляду на 

викладене є думка, що суб’єкт права пізнається юридичною наукою тією мірою, 

якою вона намагається побудувати алгоритм його поведінки. Правова стратегія – 

це не діяльність як така, це особливий тип комунікації, в якій суб’єкт права 

реагує, тобто взаємодіє у ситуації невизначеності. Правова стратегія призначена 

для формування умов правового спілкування, вона заявляє про себе у виборі 

юридичних конструкцій. [398] 

Напрацювання транспортної стратегії має відбуватися відповідно до 

загальнотеоретичного визначення правової стратегії. Правова стратегія охоплює 

питання перспективного планування і прогнозування, концептуальні та 
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довгострокові проблеми розвитку законодавства. [343] Реалізація прогностичного 

підходу в правовій системі зумовлює опанування юридичною наукою концепції 

майбутнього, яка має охоплювати головні параметри організації суспільства і 

власне економіки. [95] За змістом наведеної думки правова стратегія відповідає 

концепції розвитку правової системи. Разом із тим науковці звертають увагу на 

те, що у законодавстві проголошено чимало пріоритетів і задач, однак відсутність 

у більшості випадків конкретних юридичних механізмів та умов для їх реалізації 

спростовує правову цінність таких механізмів. Для уникнення цього 

запропоновано інститут планування нормативних актів. Таке планування є 

складовою юридичної стратегії, має характер організації нормотворчої діяльності 

та спрямовано на вирішення питання щодо своєчасного прийняття нормативно-

правових актів. [318]  Отже, прогнозування як елемент юридичної стратегії 

передбачає визначення мети нормативно-правового регулювання шляхом 

здійснення правового моніторингу і розробки на підставі його результатів 

концепції правового акта. [343; 623; 31; 98; 184; 123]  

Таким чином, вважаємо, що транспортну стратегію можна розглядати як 

різновид правової стратегії, яка відповідно до її галузевої ознаки є концепцією 

розвитку транспортної системи України, що спрямована на впровадження нових 

принципів формування та координації державної політики в транспортній галузі, 

а також вдосконалення законодавства для комплексного розв’язання наявних 

проблем у контексті впровадження евроінтеграційного курсу та імплементації 

Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з 

іншої сторони, ратифікованої Законом України від 16 вересня 2014 р. № 1678-VII. 

Транспортна стратегія пов’язана з метою організації транспортної системи та її 

галузевими завданнями. Вона є результатом узгодження державного регулювання 

і планування галузевої нормотворчої діяльності. 

Отже, транспортна стратегія має відповідати меті економічної стратегії і 

тактики у сфері господарювання, яка відповідно до ч. 1 ст. 11 ГК України 

спрямована на створення державою економічних, організаційних та правових 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1678-18
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умов, за яких суб’єкти господарювання враховують у своїй діяльності показники 

прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку. Разом 

із тим варто звернути увагу, що відповідно до частин 2–3 ст. 11 ГК України 

принципи державного прогнозування та розроблення програм економічного і 

соціального розвитку мають визначатися законом, а основними формами 

державного планування господарської діяльності законодавець називає Державну 

програму економічного та соціального розвитку України, Державний бюджет 

України, а також інші державні програми з питань економічного і соціального 

розвитку, порядок розробки, завдання та реалізація яких визначаються законом 

про державні програми. 

Правові, економічні та організаційні засади формування цілісної системи 

прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку 

України визначено у Законі України «Про державне прогнозування та 

розроблення програм економічного і соціального розвитку України». [431] 

Відповідно до цього Закону на галузевому рівні розробляються прогнози розвитку 

галузей економіки на середньостроковий період – на п’ять років, які повинні 

містити пропозиції щодо структурної перебудови галузі, можливі шляхи 

вирішення головних проблем розвитку галузі. З огляду на викладене чинна на 

сьогодні Стратегія не відповідає вимогам Закону. Насамперед це стосується 

строку, на який визначено стратегію – 10 років, натомість має бути 5 років. Крім 

того, не можемо погодитися із назвою нормативного акта. На нашу думку, 

відповідно до зазначеного Закону це має бути Державна програма розвитку 

транспортної системи. 

За змістом Стратегії, а також відповідно до Угоди про асоціацію, 

ратифікованої Верховною Радою України та Європейським Парламентом 

16 вересня 2014 р., [512] Стратегії сталого розвитку «Україна–2020», схваленої 

Указом Президента України від 12 січня 2015 р. № 5, [518] було розроблено та 

згідно з наказом Мінінфраструктури від 21 грудня 2015 р. № 548 затверджено 

Стратегічний план розвитку автомобільного транспорту та дорожнього 

господарства на період до 2020 р. [494] (далі – Стратегічний план). Цей 
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Стратегічний план має спеціально-галузевий характер, його метою є визначення 

стратегічних напрямів і стратегічних цілей розвитку автомобільного транспорту 

та дорожнього господарства на період до 2020 р. для забезпечення реалізації 

планів імплементації актів законодавства ЄС відповідно до Угоди про асоціацію. 

Стратегічні напрями, цілі та заходи цього Стратегічного плану мають на меті 

впровадження загальнодержавної політики реформ і застосування принципів 

ефективного управління, у тому числі розвиток інституційної спроможності та 

електронного врядування, боротьбу з корупцією та прозорість дій органів влади. 

Таким чином, Стратегічний план може бути прикладом похідного планування, 

йому властиві ознаки нормативності та цілеспрямованості, що забезпечує 

внутрісистемний (підгалузевий рівень) державного регулювання. На відміну від 

Стратегії, Стратегічний план затверджено на 5 років, але його назву так само 

не можна вважати вдалою з огляду на наведені міркування.  

Прогностичну функцію державного регулювання транспортної системи 

доповнює предметна складова, яка дає змогу визначити комплекс заходів та/або 

напрями розвитку, які зумовлюють доцільність і подальші дії з реалізації на 

практиці. У нашому випадку відповідно до п. 3.1 Стратегічного плану визначено 

такі стратегічні напрями розвитку галузі автомобільного транспорту та 

дорожнього господарства:  

1) формування державної політики з урахуванням вимог Угоди про 

асоціацію, політик, стратегій та провідних практик ЄС у сфері автомобільного 

транспорту щодо регуляторної політики, безпеки перевезень, екології, 

енергоефективності;  

2) забезпечення доступності та якості транспортних послуг для всіх 

категорій пасажирів на всій території держави, зокрема для осіб з обмеженими 

фізичними можливостями, підвищення рівня якості та безпеки перевезень 

пасажирів і вантажів;  

3) підвищення ефективності та конкурентоспроможності галузі, створення 

сприятливого бізнес-клімату, сприяння підвищенню ефективності операторів 

автотранспортних послуг, структури транспортних засобів, застосування 
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сучасних транспортних технологій, реалізації транзитного потенціалу 

транспортної системи;  

4) реформування галузі дорожнього господарства, забезпечення розвитку та 

утримання автодорожньої мережі у належному стані.  

Індикативно-результативна складова прогностичної функції розкривається 

шляхом моделювання варіантів майбутнього стану галузі, визначення 

перспективних показників роботи галузі та/або фіксації конкретних очікуваних 

результатів від дотримання та виконання заходів державного регулювання. 

Відповідно до п. 5 Стратегічного плану очікувані результати та індикатори 

виконання реалізації цього плану надаватимуть змогу забезпечити:  

для користувачів – підвищення рівня транспортного обслуговування; 

встановлення вимог відповідальності перевізників і водіїв; убезпечення процесів 

перевезень; забезпечення високих соціальних стандартів громадських послуг;  

для операторів ринку – створення прозорого, конкурентного та 

недискримінаційного ринку транспортних послуг; запровадження прозорих 

правил допуску автомобільних перевізників на підставі вимог фінансового стану, 

позитивної репутації, професійної компетентності персоналу; зростання 

інвестиційних можливостей;  

для держави та суспільства – зростання обсягів платежів до бюджету; 

удосконалення конкурентного середовища та доступу на ринок; уніфікацію 

технічних приписів і вимог до транспортних засобів; зменшення негативних 

наслідків діяльності автомобільного транспорту від ДТП і шкідливих емісій 

двигунів; забезпечення інтеграції до транс’європейської транспортної мережі. 

У Стратегічному плані відображено також і ризикову складову. Так, 

відповідно до п. 6 перешкодою для виконання цього плану можуть бути різні 

категорії ризиків. Аналіз положень Стратегії дає підстави для визначення таких 

видів ризиків:  

– політичний (несприятлива соціально-політична ситуація, неузгодженість 

чи відставання у реформуванні інших систем держави, насамперед 

антикорупційної, регуляторної, контролю та нагляду у сфері господарської 
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діяльності, правоохоронної, судової, податкової, державних закупівель, 

технічного регулювання); 

– правовий (неприйняття нормативно-правових актів, передбачених Угодою 

про асоціацію); 

– економічний (не проведення реформи соціальних пільг; зменшення 

обсягів перевезень через економічний спад; низька фінансова спроможність 

перевізника та високі банківські проценти за кредит можуть призвести до 

подальшого старіння парку транспортних засобів, зниження якості громадських 

послуг на автомобільному транспорті); 

– техніко-технологічний (відставання від технічного прогресу у частині 

безпеки конструкції та придатності транспортних засобів до експлуатації, 

неефективна монополізована система технічного обслуговування та ремонту, що 

може мати наслідком погіршення стану безпеки дорожнього руху). 

У наведених категоріях ризиків найбільшою мірою відображено економічну 

та правову складові. Однак визначення правового виду ризику, пов’язаного із 

неприйняттям нормативно-правових актів, передбачених Угодою про асоціацію, 

потребує уточнення. На нашу думку, для забезпечення реалізації заходів 

євроінтеграції прийняття лише нормативно-правових актів, визначених цією 

Угодою, недостатньо, необхідно внести чимало змін і доповнень до чинного 

законодавства, щоб забезпечити можливість прийняття таких актів та їх подальшу 

реалізацію. 

Отже, вважаємо, що прогностична функція державного регулювання 

транспортної системи спрямована на оптимізацію заходів державного 

регулювання відповідно до основних складових цього процесу: планування, 

предметної визначеності та індикативно-результативних показників. 

Прогностична функція дає змогу з’ясувати ризики, пов’язані із реалізацією 

заходів державного регулювання транспортною системою та визначити комплекс 

заходів, спрямованих на унеможливлення їх настання у подальшому з метою 

забезпечення реалізації заходів державного регулювання відповідно до галузевої 

мети транспортної системи. 
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У літературі визначаються особливості державного регулювання. Зокрема, 

акцентовано, що вдосконалення державного регулювання відносин, які 

виникають у зв’язку з організацією та функціонуванням транспортної системи, 

потребує визначення основних відмінностей та особливостей того чи іншого 

регіону України. Водночас звернення до питань регіонального регулювання, 

не суперечить висновку про те, що державне регулювання транспортної системи у 

будь-якому регіоні має супроводжуватися постійним і дієвим контролем. [391; 

271; 548] Крім того, досліджуючи державне регулювання з позиції державного 

втручання, науковці звеличують роль функцій з управління і контролю. Зокрема, 

В. А. Грабельников  вважає, що держава з огляду на значну міру її втручання в 

сучасне економічне життя є генератором флуктуації.
12

 Отже, науковець 

наголошує, що державне втручання може не лише гасити флуктуації макрорівня, 

які загрожують, наприклад, кризою малим транспортним підприємствам, але і 

виробляти флуктуації, що порушують нормальний хід економічного життя. Через 

винятковість свого положення держава є монополістичною організацією, що має, 

з одного боку, можливість стабільності, стійкості транспортної системи, а з 

іншого – негнучкість, небезпеку реалізації не суспільних, а групових і особистих 

інтересів, а за відсутності продуманої економічної програми – підвищення 

«порогу чутливості» транспортної системи до флуктуацій економіки, яке може 

спричинити руйнівну кризу транспортної системи. Теорія флуктуацій дає підстави 

для висновку, що державне регулювання – це приклад детермінанти інституційної 

функції управління, складовими якої є такі функції держави щодо транспортної 

системи: забезпечення цілісності транспортної системи; забезпечення балансу 

інтересів різних соціальних груп; напрацювання «правил гри» у сфері 

транспортних відносин; нагляд і контроль за «правилами гри»; сприяння 

мінімізації трансакційних витрат. [109] 

На нашу думку, теорія флуктуації найбільшою мірою стосується визначення 

мети державного регулювання транспортної системи, власне управління 

                                                           

12
 Флуктуація (від лат. fluctuation – коливання) – відхилення одиниці, що характеризує систему з більшої кількості 

складових, від її середнього значення. 
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транспортною системою відповідно до принципу координації, який забезпечує 

зв’язок складових транспортної системи, є підставою для становлення та розвитку 

всіх видів транспортної діяльності, що здійснюються на різних видах транспорту, 

і забезпечує у такий спосіб структурну єдність транспортної системи. З таких 

позицій неможливим є пріоритет одних складових над іншими і саме це має стати 

основним завданням під час визначення напрямів транспортної політики і заходів 

державного регулювання. 

Однією із форм державного регулювання транспортної системи є 

управління. У цьому випадку варто звернути увагу на те, що воно становить 

цілеспрямований, систематичний, організований вплив на різні види відносин, що 

виникають у зв’язку із функціонуванням транспортної системи. Натомість у 

літературі акцентовано саме на комплексний, поліаспектний характер таких 

відносин і зазначено, що органи державної влади спрямовують свою управлінську 

діяльність на забезпечення своєчасного надання якісних послуг перевезення 

різними видами транспорту. [68, c. 176] На нашу думку, це може бути визначено 

як одна із цілей державного регулювання. У дисертації вже наведено позицію, 

відповідно до якої визначення транспортної діяльності не може мати виключного 

характеру і зводитися лише до визначення перевезень. Вона пов’язана з  питанням 

про те, як бути з іншими видами транспортної діяльності, які сьогодні 

регламентуються і контролюються органами державної влади на транспорті. До 

того ж державне управління може бути представлено різними напрямами та 

засобами, наприклад, видача дозволів на здійснення певних видів транспортної 

діяльності, регулювання цін на транспортні послуги тощо. Таким чином, 

запропоновані положення щодо можливого визначення державного регулювання 

саме як системи цілеспрямованого, систематичного, організованого впливу на 

відносини перевезення не можуть бути взяті до уваги для наших висновків. 

Питання інтегрованої структури в системі державного управління свого 

часу досліджували І. Л. Бачило, [43] Г. В. Атаманчук, які послідовно довели, що 

державний механізм – це складна система, до якої належить не лише система 

державних органів, а й підсистеми різних рівнів і складу, різного ступеня 
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складності, які характеризуються визначеними інтегрованими якостями і 

водночас характеризуються цілісністю, на відміну від простої сукупності органів 

того чи іншого виду. [35; c. 153-154, 162-168] Це є не менш важливим для 

вивчення юридичної змістовності господарської системи. [506, c. 171] 

Запропонована наукова позиція не втратила актуальності та може бути взята за 

основу визначення мети та функцій державного регулювання транспортної 

системи. 

Структурна складова у питаннях державного регулювання звертає на себе 

увагу з різних теоретичних позицій. Так, наприклад, визначення правових форм 

керівництва господарством здійснювалося радянськими вченими шляхом аналізу 

компетенції органів господарського керівництва, визначення нормативних актів і 

договору як актів, в яких відображено державне керівництво господарством. 

Однак зазначалося, що основний поділ правових форм державного керівництва 

господарством мав здійснюватися саме за видами державної діяльності. Виходячи 

із такого розуміння, правовими формами вважали управління, планування, 

контроль і нормативне регулювання господарської діяльності. Всі форми 

застосовувалися у взаємозв’язку, але кожна із них мала власне призначення у 

загальному комплексі заходів із керівництва господарством. Управління 

господарством здійснювали органи господарського керівництва, яким 

підпорядковувалися підприємства та інші органи. Управління здійснювалося 

повсякденно і було спрямовано на те, щоб забезпечити правильну організацію 

господарської діяльності підприємств. [300, c. 6-7] 

Державне регулювання транспортної системи насамперед пов’язано із 

системою органів державної влади та з їх господарською компетенцією відносно 

транспортної системи в цілому і внутрігалузевих систем (підгалузей, підсистем) 

зокрема. Отже, варто визначити особливість державного регулювання 

транспортної системи, його системність, галузевий характер і забезпечення 

управління галуззю економіки. Різний характер господарської компетенції органів 

державної влади, що забезпечують державне регулювання, дає підстави для 

визначення основної організаційно-управлінської ролі центру транспортної 
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системи та спеціального внутрігалузевого характеру компетенції органів 

державної влади, що йому підпорядковані. 

Як уже зазначалося, державне регулювання транспортної системи є 

цілеспрямованим комплексом заходів. Отже, комплекс заходів, спрямованих на 

реалізацію державної транспортної політики, забезпечення роботи транспортної 

системи в цілому і створення конкурентних умов для здійснення різних видів 

транспортної діяльності, становить предметну складову у визначенні системно-

галузевої функціональності державного регулювання транспортної системи. З 

огляду на викладене слід звернути увагу на послідовність таких заходів та їх 

галузеву належність. Зазначені заходи, з урахуванням їх належності саме до 

транспортної системи, можуть бути одноступеневими, дво- або більше 

ступеневими, якщо вони реалізуються у певній послідовності від загального до 

спеціального. Аналіз наведених вище правових актів дає підстави для висновку, 

що заходи, визначені у Стратегічному плані, належать до третього ступеня 

заходів, вони виникли і пов’язані із заходами другого ступеня, визначеними у 

Стратегії, і першого ступеня, про які йдеться в Угоді про асоціацію. Ці заходи 

пов’язані між собою та характеризуються ознакою галузевості. За інших підстав 

заходи нижнього рівня претендували би на самостійність і виходили би за межі 

транспортної системи. 

Складність і різноступеневість заходів державного регулювання 

зумовлюють доцільність визначення і подальшої розробки транспортної стратегії. 

Стратегія сьогодні детермінується як ефективний комплекс заходів, характерними 

для якого є такі особливості: 1) орієнтири-цілі, яких прагне досягти транспортна 

організація, можуть змінюватися в окремі моменти і на різних рівнях ієрархії; 

2) процес розробки стратегії транспортного комплексу не завершується негайним 

вжиттям заходів і здійснюється з орієнтацією на певний напрям розвитку; 

3) сформульована стратегія транспортного комплексу використовується для 

розробки подальших проектів із застосуванням пошукових методів; 4) стратегія 

має узгоджуватися із місією, орієнтирами, які визначила для себе транспортна 

організація; 5) у процесі формулювання стратегії доводиться користуватися 
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узагальненою, неповною та неточною інформацією стосовно альтернатив 

розвитку транспортного комплексу; 6) успішне застосування стратегії неможливе 

без зворотного зв’язку зі споживачами транспортних послуг; 7) необхідність у цій 

стратегії зникає, щойно реальний процес розвитку транспортної компанії починає 

виводити організацію на рівень очікування подій. Формуванню антикризової 

стратегії транспортного комплексу передує стратегічний аналіз ринку 

транспортних послуг, споживчої можливості користувачів, що дає змогу 

дослідити фактори зовнішнього та внутрішнього середовища транспортного 

підприємства і зробити відповідні висновки щодо подальшого напряму 

діяльності. [407] Отже, загальнодержавні стратегічні заходи мають продовження, 

той етап послідовності, реалізацію якого забезпечує центр транспортної системи і 

суб’єкти транспортної діяльності за умови функціонування транспортної системи 

відповідно до її галузевої мети. Вважаємо за доцільне зазначити, що транспортна 

стратегія адресована транспортній системі, а її виконання забезпечують суб’єкти 

транспортної системи. Відповідно до наведеного можна визначити наявність 

внутрісистемного організаційно-управлінського галузевого зв’язку. Найбільшою 

мірою характер такого зв’язку розкривається у контексті загальногалузевого 

управління. Слушною є думка Г. В. Пронської, що кожна галузь має власні 

загальні проблеми функціонування та розвитку. Загальногалузеві проблеми 

необхідно вирішувати у загальногалузевому масштабі, тому державне управління 

економікою завжди матиме галузевий розріз, а також і галузеву організацію. 

Органи загальногалузевого управління повинні спрямовувати зусилля на розвиток 

галузі, створювати умови для її успішного функціонування. [506, c. 470-471] 

Одним із актуальних в проблематиці державного регулювання вважаємо 

питання співвідношення понять «державне регулювання» і «контроль». 

Державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності – правова форма 

державного регулювання економіки, сукупність організаційно-технічних і 

правових заходів, спрямованих на визначення компетентними органами ступеня 

відповідності фактичних напрямів і результатів діяльності суб’єктів 

господарського життя встановленим державою правилам, нормам і нормативам, а 
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також виявлення порушень у діяльності цих суб’єктів, вжиття заходів щодо їх 

усунення, у тому числі застосування господарсько-правових санкцій. [704, c. 30-

32] Основу правового регулювання становлять норми ГК України та Закону 

України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності». Цілком погоджуємося із В. С. Щербиною  щодо 

суперечливості окремих положень ГК України і зазначеного Закону. Наведене 

насамперед стосується доцільності розмежування понять «контроль» і «нагляд», 

узгодження питання про змістовне навантаження поняття «державний нагляд 

(контроль)» тощо. [705, c. 84-87] Останнім часом питання про обмеження заходів 

державного нагляду (контролю) набуло актуальності. Так, відповідно до Закону 

України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності» [521] було встановлено мораторій 

на проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів зі 

здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, а 

також наведено виключні підстави, за яких можливе проведення позапланових 

заходів. 

Прикладом правової регламентації заходів контролю на транспорті можуть 

бути рейдові перевірки за дотриманням перевізниками вимог законодавства про 

автомобільний транспорт, які здійснює Укртрансбезпека у межах своєї 

компетенції. Можливість вжиття таких заходів передбачено Порядком здійснення 

державного контролю на автомобільному транспорті, затвердженим постановою 

Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2006 р. № 1567 (далі – Порядок). 

[478] Цей Порядок визначає процедуру здійснення державного контролю за 

додержанням суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері 

автомобільного транспорту, вимог законодавства про автомобільний транспорт, 

норм і стандартів щодо організації перевезень пасажирів і вантажів 

автомобільним транспортом, норм міжнародних договорів про міжнародне 

автомобільне сполучення, виконанням умов перевезень, визначених дозволом на 

перевезення на міжобласних автобусних маршрутах, вимог Європейської угоди 

щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні 
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автомобільні перевезення, дотриманням габаритно-вагових параметрів, наявністю 

дозвільних документів на виконання перевезень та відповідністю виду 

перевезень, відповідних ліцензій, внесенням перевізниками-нерезидентами 

платежів за проїзд автомобільними дорогами. 

Незважаючи на визначену мету заходів контролю, окремі норми Порядку, 

на нашу думку, потребують перегляду. Так, у п. 2 Порядку визначено об’єкти 

державного контролю – усі транспортні засоби вітчизняних та іноземних 

суб’єктів господарювання, що здійснюють автомобільні перевезення пасажирів і 

вантажів на території України. Оскільки заходи контролю адресовані суб’єктам 

господарювання, які здійснюють цільове використання транспортних засобів, а 

порядок проведення таких заходів, результати перевірки та можливість 

застосування адміністративно-господарських штрафів адресовані виключно 

суб’єктові господарювання, вважаємо, що рейдові перевірки – це не перевірка 

транспортних засобів як таких. Перевірка здійснюється для вирішення питання 

про дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства щодо 

користування транспортними засобами для здійснення перевезень. Також 

вважаємо за доцільне звернути увагу на зміст п. 17 Порядку, згідно з яким 

рейдова перевірка проводиться із зупиненням транспортних засобів або без їх 

зупинення. Цей пункт суперечить п. 14, відповідно до якого рейдова перевірка 

транспортних засобів проводиться у будь-який час на окремо визначених ділянках 

дороги, маршрутах руху, автовокзалах, автостанціях, автобусних зупинках, місцях 

посадки та висадки пасажирів, стоянках таксі і транспортних засобів, місцях 

навантаження та розвантаження вантажних автомобілів, місцях здійснення 

габаритно-вагового контролю, під час виїзду з підприємств та місць стоянки, на 

інших об’єктах, що використовуються суб’єктами господарювання для 

забезпечення діяльності автомобільного транспорту. Отже, здійснення перевірки 

без зупинення транспортного засобу з огляду на заходи безпеки перевезення, а 

також ураховуючи те, що перевіряється також наявність дозвільних документів у 

суб’єкта господарювання відповідно до п. 15 Порядку, вважаємо некоректним і 

пропонуємо виключити із Порядку п. 17. Інше важливе питання стосується 
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результатів перевірки. Відповідно до п. 20 Порядку виявлені під час перевірки 

порушення вимог законодавства та норм і стандартів щодо організації перевезень 

автомобільним транспортом зазначаються в акті із посиланням на порушену 

норму. Справа про порушення (саме таким чином визначає її законодавець) 

розглядається в органі державного контролю за місцезнаходженням суб’єкта 

господарювання або за місцем виявлення порушення (за письмовою заявою 

уповноваженої особи суб’єкта господарювання) і передбачає застосування 

адміністративно-господарського штрафу. На нашу думку, у цьому разі йдеться не 

про порушення, а про правопорушення. Отже, встановлення факту 

правопорушення та визначення характеру такого правопорушення, по-перше, 

навряд чи узгоджується із компетенцією Укртрансбезпеки, а по-друге, однозначно 

призводить до реалізації суб’єктом господарювання права на захист своїх прав і 

законних інтересів. Тому вважаємо за доцільне передбачити у Порядку розгляд 

таких правопорушень в суді та можливість оскарження результатів перевірки в 

суді, а не в органі вищого рівня, підпорядкованому органу державного контролю 

(п. 32 Порядку). Не можна погодитися і з тим, що результати перевірки 

оформлюються актом. Перевірка адресована суб’єктові господарювання, з огляду 

на її рейдовий характер, під час такої перевірки у більшості випадків неможливо 

забезпечити підписання акта від імені суб’єкта господарювання. Варто 

передбачити підписання таких актів виключно уповноваженою особою суб’єкта 

господарювання, а не водієм. Отже, зважаючи на викладене, логічним буде 

складання постанови, а не акта, і надіслання її у встановлений строк суб’єктові 

господарювання.  

Вжиття заходів контролю може мати різний правовий характер. Так, 

зокрема, наказом Міністерства транспорту України від 19 листопада 2003 р. 

№ 898 [471] затверджено Положення про здійснення контролю за дотриманням 

вимог законодавства у сфері страхування при перевезенні небезпечних вантажів 

залізничним транспортом. Зазначене Положення передбачає контроль за 

наявністю договорів про обов’язкове страхування у відправників. При цьому 

перевіряється наявність у перевізних документах відмітки про обов’язкове 
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страхування, передбаченої п. 1.2.2 Правил перевезення наливних вантажів, 

затверджених наказом Міністерства транспорту України від 18 квітня 2003 р. 

№ 299. Відмітку про наявність в одержувача договору про обов’язкове 

страхування працівник станції у разі перевезення у межах України заносить до 

дорожньої відомості комплекту перевізних документів, а у разі міжнародного 

перевезення – до листа видачі вантажу накладної «СМГС» (Угода про міжнародне 

залізничне вантажне сполучення), які одержувач підписує. На нашу думку, 

законодавець є непослідовним, оскільки у Положенні йдеться про обов’язок 

перевізника перевірити наявність договору про обов’язкове страхування у 

відправника, якому кореспондує відповідний обов’язок поставити відмітку про 

наявність договору та право відмовити у перевезенні за відсутності договору. За 

наведених підстав вважаємо, що контроль за дотриманням вимог законодавства 

щодо обов’язкового страхування при перевезенні небезпечних вантажів 

залізничним транспортом має здійснювати уповноважений орган державної 

влади. 

Згідно зі ст. 10 КТМ України державний нагляд за торговельним 

мореплавством в Україні покладається на центральний орган виконавчої влади, 

який забезпечує формування державної політики у сфері транспорту, що здійснює 

контроль за дотриманням законодавства про мореплавство і міжнародних 

договорів України щодо мореплавства, а також нагляд за станом морських шляхів 

і загальне керівництво державною реєстрацією морських суден, дипломуванням 

спеціалістів морського флоту, рятувальною службою та підприємством, що надає 

лоцманські послуги. Зважаючи на викладене, видами контролю у сфері 

торговельного мореплавства можуть бути: технічний нагляд за морськими 

суднами, що здійснюється класифікаційним товариством відповідно до ст. 22 

КТМ України; державний нагляд за безпекою мореплавства у морському порту, 

на підходах до нього та у суміжних акваторіях, що здійснюється капітаном 

морського порту згідно зі ст. 75 КТМ України та ін. За змістом статей 90–91 КТМ 

України одним із основних видів контролю є контрольний огляд судна – кожне 

судно перед виходом у море підлягає контролю з метою перевірки суднових 
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документів, установлення відповідності судновим документам основних 

характеристик судна, а також перевірки виконання вимог щодо укомплектування 

суднового екіпажу. Результат контролю може мати наслідком одержання дозволу 

капітана порту на вихід судна з порту або відмову у видачі такого дозволу. З 

метою встановлення порядку державного контролю в портах за дотриманням на 

суднах вимог міжнародних конвенцій, КТМ України, законодавчих актів України 

з безпеки мореплавства та запобігання забрудненню довкілля наказом 

Міністерства транспорту України від 17 липня 2003 р. № 545 затверджено 

Правила контролю суден з метою забезпечення безпеки мореплавства. [483] 

Зокрема, за змістом п. 1.2 дія правил поширюється на морські судна та річкові 

судна, які мають право прямувати морськими шляхами, незалежно від прапора і 

форми власності, що перебувають у портах і на внутрішніх водних шляхах 

України, Морську адміністрацію, Державне агентство рибного господарства 

України, капітанів морських портів і служби капітанів морських портів. На нашу 

думку, назва правил і зазначений пункт потребують термінологічної точності, 

оскільки за законодавством України морські та річкові судна є об’єктом, а 

не суб’єктом правовідносин. Отже, дія Правил має поширюватися на суб’єктів, 

які здійснюють використання таких суден. Відповідно до їх змісту це мають бути 

«Правила контролю за дотриманням вимог законодавства про безпеку 

мореплавства». Крім того, вважаємо, що за результатами перевірки необхідно 

складати постанову, а не акт, оскільки акт за правовою природою констатує 

наявність згоди (до певної міри) сторін, які його підписали. Таким чином, 

подальше оскарження зазначеного документа в суді (таку можливість 

передбачено Правилами) з огляду на викладене не вбачається логічним. 

В літературі обговорюється питання про правовідносини контролю у сфері 

господарювання. Зокрема, йдеться про різновид організаційно-господарських 

відносин, що виникають між суб’єктом, наділеним господарською компетенцією, 

і суб’єктом господарювання при встановленні відповідності напрямів і 

результатів діяльності суб’єкта господарювання та його структурних підрозділів 

установленим правилам, нормам і нормативам у сфері господарювання. [418] 
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Контроль полягає у вжитті обов’язкових дій (заходів) контролюючого характеру, 

пов’язаний із наявністю господарських правовідносин і реалізується через них. 

Разом із тим, спірним, на нашу думку, є визначення контролю як засобу 

державного регулювання. [158] 

Державний контроль у сфері транспорту належить до пріоритетних 

напрямів внутрішньої політики держави, оскільки створення правових стимулів 

щодо розвитку транспортної системи є одним із резервів підвищення добробуту 

суспільства, його економічного потенціалу відповідно до напрямів розвитку 

держави, передбачених Конституцією України. Розвиток транспорту та інших 

засобів комунікації визначає не тільки структуризацію економічного простору 

держави, тобто екстенсивний процес інтенсивного зростання. [658] Однак таке 

визначення ролі контролю спростовує мету державного регулювання і не дає 

підстав вважати його однією із можливих форм державного регулювання. Як 

свідчить аналіз основних нормативних актів, контроль пов’язаний із порушенням 

питання про дотримання вимог законодавства. 

Нормативне регулювання як правова форма державного регулювання 

економіки означає встановлення компетентними державними органами правил 

здійснення господарської діяльності. [704, c. 32-33] Про особливу роль 

нормотворчості наголошує М. І. Коняєв.  Науковець вважає, що нормотворча 

діяльність та управління є формами керівництва, які реалізує центр системи. 

Нормотворча діяльність центру системи пов’язується із виданням наказів та 

інструкцій. Інструкція завжди є нормативним актом, оскільки розрахована на 

регулювання невизначеного кола випадків і спрямована до всіх учасників 

відносин всередині системи. Наказ є нормативним актом у разі затвердження ним 

правил і може мати характер роз’яснення, якщо він роз’яснює порядок 

застосування нормативного акта або визначає заходи, спрямовані на виконання 

нормативного акта. Окремі накази можуть мати рекомендаційний характер на 

адресу ланок системи. Якщо накази поєднують елементи різних зазначених 

наказів, їх називають змішаними. [276, c. 123-125] 

Нормативне регулювання внутрісистемних відносин становить одну із форм 
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керівництва господарською системою і здійснюється центром системи на підставі 

чинного законодавства. Правове регулювання внутрісистемних господарських 

відносин – важлива функція центру системи. Вона відіграє вирішальну роль у 

правовій організації господарських систем, за допомогою такого регулювання 

забезпечується керівництво діяльністю системи та її ланок. [298, c. 63, 89] 

Нормативне галузеве регулювання здійснює Мінінфраструктури відповідно 

до організаційно-господарських галузевих повноважень, пов’язаних з 

організацією та функціонуванням транспортної системи. Наявність у 

Мінінфраструктури нормативно-регулюючих повноважень згідно з Положенням 

про Міністерство інфраструктури України, затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України від 30 червня 2015 р. № 460, дає підстави визначити 

загальногалузевий рівень нормативного регулювання, відповідно до якого 

нормативно-правове регулювання адресовано функціонуванню транспортної 

системи як цілісного господарського утворення, у тому числі її структурним 

складовим, внутрігалузевим системам (підсистемам, підгалузям). Зауважимо, що 

оскільки організація підгалузей має певні особливості функціонування, 

загальногалузевий рівень нормативного регулювання не спроможний увібрати всі 

спільні для різних видів транспорту норми. Отже, таке регулювання лише певною 

мірою адресовано цілісності транспортної системи, у такому сенсі воно 

забезпечує сукупність нормативних актів, а не їх змістовне навантаження щодо 

транспортної системи. Для такого рівня нормативного регулювання характерним 

є зв’язок із загальносистемними нормативними актами, наявність яких 

забезпечують інші органи державної влади. 

Так, наказ Мінінфраструктури від 24 листопада 2017 р. № 405 «Про 

затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення 

планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо 

додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері міського 

електричного транспорту, та форм припису щодо усунення порушень, виявлених 

під час проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду 

(контролю) у сфері міського електричного транспорту» прийнято відповідно до 
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ст. 16
2
 Закону України № 232/94-ВР, ч. 2 ст. 5 Закону України «Про основні засади 

державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», ст. 10 Закону 

України «Про міський електричний транспорт». Інший наказ Мінінфраструктури 

від 27 грудня 2017 р. № 474 «Про зниження ставок портових зборів» прийнято 

відповідно до ст. 22 Закону України «Про морські порти України», п. 2 постанови 

Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2017 р. № 990 «Деякі питання 

підвищення рівня конкурентоспроможності вітчизняних виробників та морських 

портів». Отже, нормативне галузеве регулювання має похідний характер, 

конкретизує та уточнює існуючі норми права. 

Спеціальний галузевий рівень нормативного регулювання характеризують 

нормативні акти, прийняті органами державної влади, наділеними спеціальною 

галузевою компетенцією, а саме: Державіаслужбою, Укртрансбезпекою тощо. 

Особливістю таких нормативних актів є те, що вони уточнюють та/або 

доповнюють, конкретизують нормативні акти загальногалузевого рівня. Для 

таких нормативних актів характерні два види зв’язку: зв’язок із 

загальносистемним транспортним законодавством і загальногалузевими 

нормативними актами. Так, наказом Державіаслужби від 7 вересня 2018 р. № 921 

затверджено «Авіаційні правила України. Частина 24 «Правила надання адреси 

повітряного судна» відповідно до ст. 11 ПК України та додатка 10 до Конвенції 

про міжнародну цивільну авіацію 1944 р.  

Отже, внутрісистемне нормативне регулювання детермінується правовою 

формою державного регулювання транспортної системи, яке забезпечується 

реалізацією нормативно-регулюючих, організаційно-господарських повноважень 

центру транспортної системи і підпорядкованих йому органів державної влади, 

відповідно до якого визначається спеціальний галузевий характер нормативних 

актів, спрямований на правоконкретизацію загальносистемних нормативних актів 

транспортного законодавства. 

Державне регулювання транспортної системи є потужним інструментом 

держави, за допомогою якого забезпечується поєднання публічних і приватних 

інтересів, реалізується державна транспортна політика. Разом із тим науковці 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/232/94-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16#n156
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1914-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4709-17#n227
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/990-2017-%D0%BF#n6
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3393-17#n238
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_038
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_038
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стверджують, що для господарського права важливим є не просто забезпечення 

поєднання публічних і приватних інтересів, а створення таких правових 

механізмів, які давали би змогу захистити приватний інтерес окремого 

економічно слабшого суб’єкта від приватного інтересу того суб’єкта, який, 

наприклад, завдяки своєму монопольному становищу на ринку схильний 

зловживати ним. Право має слугувати як запобіганню конфлікту, так і його 

залагодженню, хоча «приведення інтересів сторін до спільного знаменника», 

тобто до правового компромісу, лише до певної міри може бути забезпечено 

юридичними засобами. [55, c. 348] Соціальний зміст та основи взаємодії 

господарсько-правових засобів настільки змінюються із розвитком економіки, 

потреб та інтересів суспільства, що доводиться вносити корективи до 

загальновизнаних теоретичних положень, піддаючи їх необхідній модернізації. 

Для підтримання зазначеної тенденції пропонується забезпечити подальшу 

впорядкованість змістовної основи вимог сприяння сталому розвитку. У межах 

визначення нової наукової проблеми запропоновано гіпотезу про доцільність 

утворення функціонально-цільової підсистеми сприяння сталому розвитку в 

структурі господарського законодавства. [684, c. 2,11]  

Доцільним вбачається висновок про формування господарсько-правового 

механізму здійснення господарської діяльності. А. Г. Бобкова  слушно зазначає, 

що має йтися про сукупність способів, засобів впливу на всіх суб’єктів такої 

діяльності, уточнює структуру такого механізму: державна підтримка, економічне 

стимулювання, фінансування, інвестування, кредитування, оподаткування, 

управління. [61] 

Наразі не можна не згадати В. К. Мамутова, який зазначив, що упродовж 

останніх двохсот років у промислово розвинених країнах роль держави у 

правовому регулюванні господарської діяльності лише зростає. [324] Отже, 

питання державного регулювання господарської діяльності та власне ринкових 

відносин залишатиметься актуальною юридичною проблемою. [189] 

Важливість ролі держави в економіці країни наголошує Вінник О. М., яка 

стверджує, що держава забезпечує організацію господарського життя країни з 
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урахуванням (тією чи іншою мірою) інтересів усіх учасників, наявних ресурсів, 

зовнішніх факторів впливу тощо. При цьому держава може впливати на власну 

економічну систему та її підсистеми по-різному: а) безпосередньо на структуру та 

процес функціонування системи; б) на середовище навколо системи; в) одночасно 

на систему та середовище навколо неї. [87, c. 42] 

Механізм державного регулювання економіки, утворюючи складну 

структуру, засновану на виробничих відносинах у суспільстві, економічних 

законах, визначеному способі виробництва диференціює складний господарський 

процес на окремі прості елементи. Наведеного можна досягти шляхом аналізу, за 

допомогою якого з’ясовуються роль і значення кожного окремого елемента, 

причинно-наслідковий зв’язок між ними всередині єдиного, але складного 

господарського організму. Після того, як з’ясовано роль кожного елемента, всі 

вони поєднуються в єдине органічне ціле. Внутрішній зв’язок між ними, їх 

взаємодія досліджуються на основі синтезу. [695] 

Особливості державного регулювання транспортної системи можуть бути 

визначені з огляду на процес лібералізації, відповідно до якого роль держави 

змінюється. На прикладі підсистеми авіаційного транспорту це може 

пояснюватися наступним. Сучасна система правового регулювання 

авіаперевезень характеризується активним переходом до лібералізації 

міжнародних повітряних сполучень, яка забезпечує зняття обмежень щодо 

частоти рейсів, ціноутворення, кількості перевізників і пунктів призначення з 

різними державами, розширення можливостей з експлуатації маршрутів у 

різноманітних напрямках, а також приведення стандартів і норм обслуговування 

пасажирів і багажу у відповідність до міжнародних норм. Дослідження основних 

напрямків та особливостей лібералізації міжнародних повітряних перевезень в 

Туреччині дає можливість побачити переваги та недоліки цього процесу, і в 

цілому доцільність послаблення державного контролю над різними видами 

діяльності з використання повітряного простору. Лібералізація повітряного 

транспорту в Турецькій Республіці пов’язується з реструктуризацією сектору 

аеропортів. Відповідно до цих змін, позиції Туреччини в галузі міжнародних 
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повітряних сполучень покращилась. Відповідно до статті 34 Закону «Про 

турецьку цивільну авіацію», а також статті 5 підзаконних актів «Про будівництво, 

експлуатацію та першу сертифікацію аеропортів», аеропорти можуть управлятися 

державою, державними юридичними особами, фізичними особами або 

приватними юридичними особами. Головне управління державної адміністрації 

аеропортів відповідає за експлуатацію аеропорту і надання аеропортами послуг. 

Що стосується повноважень на затвердження нових перевізників, то вони 

покладаються на Міністерство транспорту, морської справи і зв’язку Туреччини. 

[153] Враховуючи послідовне впровадження в Україні Угоди про асоціацію з ЄС, 

питання лібералізації у сфері авіації є своєчасним. 

Державне регулювання визначається як сукупність інструментів, за 

допомогою яких держава встановлює вимоги до підприємств і громадян. Таке 

регулювання охоплює закони і допоміжні інструменти, що створюються 

державою, а також правила, які встановлюються державними та недержавними 

організаціями з певними делегованими повноваженнями. [183, c. 153] Завдяки 

цьому постає питання про методи державного регулювання економіки як способи 

впливу держави на сферу підприємництва, інфраструктури ринку, некомерційний 

сектор економіки з метою створення умов для їх ефективного функціонування 

відповідно до напрямів державної економічної політики, кожен з яких ґрунтується 

на застосуванні сукупності інструментів (регуляторів, важелів). [94, c. 67] 

Напевно, варто звернути увагу на те, що пріоритет надається саме правовим 

методам поряд з іншими, запропонованими у літературі. Зазначимо, що правові 

методи базуються на нормативно-правових інструментах; адміністративні – на 

застосуванні адміністративних актів і процедур, які мають обов’язкову силу; 

організаційно-економічні передбачають організацію діяльності суб’єктів 

регулювання шляхом створення державою умов, виконання яких робить таку 

діяльність економічно вигідною; економічні є способами впливу держави на 

діяльність суб’єктів регулювання через застосування економічних засобів; 

соціально-психологічні базуються на відкритості інформації та вільному доступі 

членів суспільства до всіх її видів (освіта, виховання, розширення інформаційної 
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бази, громадська думка, суспільний тиск, переконання тощо). [355, c. 82-83] Разом 

із тим перевагу має бути надано теорії господарського права, за змістом якої 

визначають два види методів державного регулювання: адміністративні та 

економічні. Адміністративні методи – це такі способи впливу держави, коли 

необхідного суспільству результату можна досягти шляхом видання прямого 

наказу компетентного органу, що підлягає обов’язковому та однозначному 

виконанню суб’єктом господарювання. На відміну від адміністративних, 

економічні методи – це такі способи впливу держави, коли необхідного 

суспільству результату досягають через економічні інтереси виконавців. Останнє 

зумовлює ефективність цих методів, що становить їх позитивну якість. [84, c. 23] 

У літературі визначають також непрямі (економічні) методи державного 

регулювання, застосування яких автори пов’язують зі здійсненням 

підприємницької діяльності. [154] Так, виокремлюють пряме і непряме державне 

регулювання. [595] Також зазначається, що здійснюючи державну політику 

розвитку підприємництва, необхідно ураховувати два напрями: створення та 

забезпечення умов для нормального функціонування суб’єктів підприємництва 

(макроекономічне регулювання); застосування механізмів конкретної державної 

підтримки розвитку підприємництва. Отже, регулювання може здійснюватися на 

макро-, мезо-, мікро- та нанорівнях. Регулювання на макрорівні (макроекономічне 

регулювання) здійснюється державою як загальнонаціональне регулювання; 

мезорівень – у межах регіонального та галузевого регулювання; на мікрорівні 

підприємства взаємодіють з органами державної влади; нанорівень регулювання – 

відносини між окремими керівниками суб’єктів підприємництва із 

представниками органів влади. Таким чином, макроекономічне регулювання – 

регулювання, яке характеризується впливом держави на умови функціонування і 

розвитку підприємництва, тобто державне регулювання. [28] Державне 

регулювання доповнює ринковий механізм та саморегулювання, що у сукупності 

формують єдину систему регулювання підприємництва країни. Державне 

регулювання полягає в тому, що держава за допомогою сукупності методів 

регулює поведінку суб’єкта господарювання, виконує спрямовуючу роль щодо 
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реалізації довготривалих програм розвитку. [428] З огляду на викладене не можна 

не згадати запропонований у літературі поділ на ринкове саморегулювання, 

тотальне і часткове державне регулювання економіки. [686] Відповідно до 

наведеного рівні державного регулювання можуть визначатися по-різному, 

наприклад, кореспондувати макро- та мікро- рівням державного регулювання або 

загальнодержавному, галузевому та спеціальному галузевому (підгалузевому) 

державному регулюванню транспортної системи. Разом із тим цінність такого 

підходу, на нашу думку, абсолютно не стосується розмежування, а навпаки, 

характеризується поєднанням, яке забезпечує ознака галузевості. 

 Із питанням методів державного регулювання пов’язано детермінування 

засобів державного регулювання. Засобами державного регулювання є визначені 

законодавством спеціальні дії, що дають можливість суб’єктам державного 

регулювання прямо чи опосередковано впливати на недержавні інституції, 

примушуючи або заохочуючи їх ураховувати у своїй діяльності інтереси людини, 

суспільства та держави. [270] Під засобами державного регулювання економіки 

розуміють способи, прийоми або методи регулюючого впливу держави на 

діяльність суб’єктів господарювання, що застосовуються з метою реалізації 

необхідних державі цілей і завдань. Саме засоби (методи) значною мірою 

розкривають внутрішню сутність державного регулювання, на відміну від його 

форм, які характеризують його зовнішній вираз. [154] Зміст та інтенсивність 

застосування державою засобів і механізмів регулювання господарської 

діяльності залежить від конкретно-історичного положення країни: під час 

фінансово-економічної кризи держава зосереджується на мобілізації всіх 

економічних, людських та інших ресурсів для подолання негативних явищ і 

стабілізації економіки; під час економічного зростання держава, регулюючи 

господарську діяльність, вирішує проблеми соціально-економічного характеру. 

Проте за будь-яких умов ці правові регулятори господарської діяльності слід 

застосовувати таким чином, щоб, з одного боку, не допустити зниження 

господарської активності, надмірних податків, а з іншого – досягти додержання 

норм, що регламентують якість продукції, яка виготовляється, порядок 
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природокористування тощо. [695] Таким чином, В. В. Добровольська, надаючи 

дефініцію державного регулювання підприємницької діяльності, наголошує, що 

це діяльність державних органів, яка здійснюється за допомогою використання 

визначених законодавством засобів впливу на підприємницькі відносини, з метою 

забезпечення рівного підпорядкування всіх учасників господарських відносин 

правовому господарському порядку та рівного захисту державою всіх суб’єктів 

підприємництва. Застосовуючи різні форми, види державного регулювання 

підприємницької діяльності, необхідно з’ясовувати, які саме публічні інтереси 

зачіпають конкретний вид підприємницької діяльності або окремі ринки. 

Основним критерієм, на підставі якого можна визначити ефективність державного 

регулювання у сфері підприємництва, є ступінь реалізації та захисту певних 

публічних інтересів. Державне регулювання і саморегулювання у сфері 

підприємництва мають взаємодоповнювати одне одного, адже їх сполучення є 

одним із проявів поєднання публічних і приватних інтересів у цій сфері та 

актуальною необхідністю. Саморегулювання у сфері підприємництва може бути 

обмежено лише визначеними законодавством засобами державного регулювання 

підприємницької діяльності, що забезпечить оптимальне поєднання зазначених 

видів регулювання при формуванні правового господарського порядку. [156, c. 7-8] 

Отже, засоби державного регулювання транспортної системи, можна 

визначити як передбачені законодавством інструменти регулюючого впливу 

держави на діяльність суб’єктів господарювання, які здійснюють транспортну 

діяльність, що застосовуються з метою отримання необхідного для суспільства 

результату щодо забезпечення належного і безперебійного функціонування 

транспортної системи. Враховуючи особливості транспортної системи, засоби 

державного регулювання можуть набувати таких ознак: а) загальносистемних, 

якщо держава застосовує засоби, які адресовані функціонуванню транспортної 

системи в цілому; б) спеціально-інституційних, якщо йдеться про засоби, 

адресовані структурним складовим транспортної системи, її підгалузям – окремо 

системам залізничного транспорту, автомобільного, повітряного, морського 

транспорту тощо, а також тим видам транспортної діяльності, що забезпечують 
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роботу того чи іншого виду транспорту. Саме у такий спосіб можна з’ясувати 

особливості державного регулювання транспортної діяльності та реалізації 

заходів, спрямованих на оптимізацію роботи транспортної системи як 

цілеспрямованого господарського утворення. Наприклад, державна реєстрація 

суб’єктів транспортної діяльності – загальносистемний засіб, а скажімо, державна 

реєстрація цивільного повітряного судна – спеціально-інституційний засіб, такої 

ознаки набуває також реєстрація морських суден. Теоретичний аналіз 

економічних особливостей кожного виду транспорту зумовлює специфіку 

правового регулювання. Такий висновок покладено в основу правових 

досліджень, автори яких зазвичай звертаються до одного виду транспорту. [141, c.7] 

Згідно з ч. 1 ст. 12 ГК України держава для реалізації економічної політики, 

виконання цільових економічних та інших програм і програм економічного та 

соціального розвитку застосовує різноманітні засоби і механізми регулювання 

господарської діяльності. Перелік засобів державного регулювання господарської 

діяльності має загальний нормативний характер і наведений у ч. 2 ст. 12 

зазначеного Кодексу. Такі засоби конкретизовано у загальних і спеціальних 

нормативних актах транспортного законодавства.  

Наприклад, у ст. 8 Закону України № 232/94-ВР йдеться про ліцензування 

окремих видів діяльності в галузі транспорту, а глава 2 КТМ України регулює 

відносини з державної реєстрації суден. У ПК України викладено значну кількість 

норм, наприклад, щодо державного регулювання діяльності в галузі цивільної 

авіації (ст. 5), сертифікації, схвалення суб’єктів авіаційної діяльності (ст. 13), 

дозвільного порядку використання повітряного простору України (ст. 29), 

сертифікації аеронавігаційного обслуговування (ст. 34). У Законі України «Про 

автомобільний транспорт» визначено стандартизацію та оцінку відповідності на 

автомобільному транспорті (ст. 8), особливості ліцензування на автомобільному 

транспорті (ст. 9). У Законі України «Про залізничний транспорт» наведено 

основи організації перевезень на залізничному транспорті (ст. 8), визначено 

тарифи на залізничні перевезення (ст. 9). 

Нормативність засобів державного регулювання дає змогу визначити їх 
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роль і значення для реалізації державної транспортної політики. Згідно зі ст. 1 

Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності» [446] державна регуляторна політика – напрям 

державної політики, спрямований на вдосконалення правового регулювання 

господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними 

органами або іншими органами державної влади та суб’єктами господарювання, 

недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних 

актів, зменшення втручання держави у діяльність суб’єктів господарювання та 

усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що здійснюється в 

межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією та законами України. 

Цей Закон зазнав масштабної критики, оскільки більшість його положень мають 

загальний, декларативний характер. Цілком погоджуємося із доцільністю 

закріплення норми про недопущення прийняття регуляторних актів, які є 

економічно неефективними, та скасування тих, які довели свою неефективність. 

[413, c. 226] Вважаємо, що визначення засобів державного регулювання 

транспортної системи має здійснюватися відповідно до заходів державної 

регулювання. Основні норми, що регулюють такі засоби, мають бути викладені у 

Законі України № 232/94-ВР і визначати поняття, види таких засобів, мету їх 

провадження та функціональне призначення для транспортної системи. На нашу 

думку, у наведеному контексті має йтися про правові засоби державного 

регулювання транспортної системи, закріплені у правовій (юридичній) формі, за 

допомогою яких здійснюється організаційний галузево-правовий вплив держави 

на функціонування транспортної системи. 

З огляду на зазначене пропонуємо викласти ст. 8 Закону України № 232/94-

ВР у такій редакції: 

«Держава для реалізації транспортної політики, виконання економічних і 

галузевих цільових програм розвитку транспортної системи застосовує відповідні 

засоби державного регулювання. 

Застосування засобів державного регулювання спрямовується на поєднання 

публічних і приватних інтересів суб’єктів, що забезпечують функціонування 
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транспортної системи, відповідно до принципу лібералізації. 

Умови та порядок застосування засобів державного регулювання 

визначаються у Господарському кодексі України, а також в інших законодавчих 

актах.» 

Принципи доцільності, адекватності, ефективності та ліберальності можуть 

набувати характеру ознак, що характеризують своєчасність засобів державного 

регулювання транспортної системи та перспективу їх удосконалення. 

Застосування засобів державного регулювання забезпечує наявність 

внутрісистемного організаційно-управлінського господарського зв’язку між 

суб’єктами транспортної системи. Конкретизацію окремих засобів буде наведено 

у наступному розділі дисертації. 

 

 

 

3.2 Транспортна діяльність як форма забезпечення предметно-

функціональних господарських зв’язків в транспортній системі України 

Транспортна система опосередковує здійснення певних видів господарської 

діяльності та керівництво нею за галузевим критерієм з урахуванням характеру 

внутрісистемних господарських зв’язків, які забезпечують результат 

функціонування цієї системи. Слід зазначити, що характер внутрісистемних 

господарських зв’язків залежить від того, між якими саме суб’єктами виникають 

такі зв’язки та з приводу чого вони виникають. 

У попередніх розділах дисертації ми вже зверталися до суб’єктної ознаки 

транспортної системи, визначили дві категорії суб’єктів, які забезпечують 

функціонування транспортної системи, і між якими з огляду на викладене 

виникають внутрісистемні господарські зв’язки. Власне, з одного боку, це 

суб’єкти організаційно-господарських повноважень на чолі із центром системи, а 

з іншого, – суб’єкти транспортної діяльності. Оскільки суб’єкти виконують різну 

функціональну роль у транспортній системі, характер відносин між ними, що 

забезпечує кооперацію зусиль для досягнення галузевої мети, може бути 



244 

 

підставою для визначення внутрісистемних організаційно-управлінських і 

предметно-галузевих (виробничих) господарських відносин, які забезпечують 

аналогічний характер господарських зв’язків, а саме субординацію та 

координацію.  

Наявність господарських зв’язків є однією з ознак транспортної системи і 

засвідчує організаційну єдність транспортної системи. Отже, зважаючи на 

викладене, транспортна система у жодному разі не може бути визначена як проста 

сукупність суб’єктів, а становить функціональне об’єднання, господарське 

утворення. Таким чином, наявність між суб’єктами транспортної системи 

господарських зв’язків є кваліфікуючою ознакою транспортної системи. 

Водночас варто зазначити, що функціональна єдність суб’єктів 

транспортної системи не абсолютна, вона забезпечується шляхом розподілу 

функцій транспортної системи між її суб’єктами, і це, на нашу думку, також є 

визначальним для характеристики внутрісистемних господарських зв’язків. 

Функції транспортної системи детермінують її галузеву роль в економіці держави. 

Таким чином, можна стверджувати, що функціональну роль транспортної системи 

забезпечують її суб’єкти шляхом виконання предметно-галузевих функцій. Це 

становить необхідну умову для досягнення функціональної галузевої мети і 

завдань самої транспортної системи. 

В юридичній літературі питання функціонального забезпечення 

господарської системи подано у контексті визначення різноплановості функцій та 

особливостей розподілу функцій між ланками. Зокрема, запропоновано визначати 

однопредметні функції різних ланок господарської системи. Однак аргументація 

стосовно особливостей таких функцій зводиться до визначення різного 

(спеціалізованого) змісту. Ці функції виконує кожна ланка відповідно до 

масштабу і форм її діяльності за допомогою необхідних для цього організаційно-

правових засобів. Унаслідок наведеного відбувається диференціація функцій 

ланок системи, а особливості самих функцій визначаються з огляду на віднесення 

їх до оперативно-господарських (виробничо-господарських) або планово-

регулюючих. Перші виконуються безпосередньо у результаті здійснення 
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виробничо-господарської діяльності, а другі – реалізуються у процесі 

керівництва. У зв’язку з наведеним слушним є висновок, що функція системи, 

виконувана на різних етапах її реалізації різними засобами і в різних формах, 

залишається єдиною. [506, c.160] 

Запропонована ознака функціональності, безумовно, є характерною для 

господарської системи, однак потребує уточнення з урахуванням специфіки 

транспортної системи.  

З огляду на визначення транспортної системи господарською галузевою 

системою її функціональна роль спрямована на досягнення загальної галузевої 

мети та завдань. Наведене дає підстави для висновку, що функціональність 

транспортної системи має суто галузевий характер. Отже, функції транспортної 

системи забезпечують її галузеву роль в економіці, галузеву організацію та 

галузевий зміст господарської діяльності, що забезпечує її функціонування. Крім 

того, мета організації та функціонування транспортної системи – єдина галузева, 

вона сприятиме об’єднанню (кооперації, взаємозв’язку) суб’єктів, і це, на нашу 

думку, вирішує питання на користь функціональної єдності, а не функціонального 

поділу, запропонованого раніше. Межі між управлінням і безпосереднім 

провадженням діяльності, звісно, є, але для визначення функцій транспортної 

системи це не має принципового значення. Досягнення галузевої мети і 

функціональності – результат організації та роботи транспортної системи, який 

зумовлює її подальший розвиток, інтеграцію і динаміку. Все це забезпечується 

завдяки правильному функціональному поєднанню управління та діяльності. 

Функціональний розподіл, на нашу думку, можливий у разі визначення масштабу 

функцій транспортної системи, пов’язаного з обсягом функціональних завдань, 

адресованих підгалузям транспортної системи. Власне, у такий спосіб можна 

визначити загальногалузеві та внутрісистемні (підгалузеві) функції, а характер 

функціональності розкриватиметься залежно від того, чи йдеться про 

функціональну роль транспортної системи в цілому чи про функціональне 

навантаження її підгалузей. 

Отже, функціональність транспортної системи, зокрема поєднання її 



246 

 

загальногалузевих і внутрісистемних (підгалузевих) функцій, визначає характер 

господарських внутрісистемних зв’язків, що виникають як результат 

функціональної кооперації підгалузей і спрямовані на досягнення загальної 

галузевої мети. Із результатів функціональності підсистем (підгалузей) на 

внутрісистемному рівні складається результат функціональності системи в 

цілому. Незважаючи на те, що на внутрісистемному рівні галузева мета 

конкретизується, вона є похідною і нерозривно пов’язаною із загальною 

галузевою метою. Загальна галузева мета транспортної системи забезпечує її 

організаційно-структурну єдність.  

На нашу думку, функціональність транспортної системи забезпечується на 

загальносистемному та внутрісистемному рівнях і є передумовою для визначення 

господарських внутрісистемних зв’язків. Галузевий характер таких зв’язків 

забезпечує господарська діяльність як основна категорія господарського права. 

Отже, провідну роль у забезпечені функціонування транспортної системи 

відведено господарській діяльності, точніше – певним її видам, об’єднаним за 

галузевою ознакою. Найбільш точною щодо цих видів діяльності, на нашу думку, 

є категорія «транспортна діяльність». [255] Визначення транспортної діяльності 

як різновиду господарської діяльності та їх співвідношення як спеціального та 

загального є очевидним.  

Роль транспортної діяльності – забезпечити функціонування транспортної 

системи, її галузевий розвиток і відповідну предметну кваліфікацію у складі 

системи вищого рівня – економіки. На нашу думку, це становить предметну 

ознаку транспортної системи, без якої неможлива правова організація цієї 

системи. Предметна ознака транспортної системи виконує системоутворюючу 

функцію щодо об’єднання видів господарської діяльності за галузевою ознакою, є 

ключовою для характеристики суб’єктів транспортної системи і відіграє 

фундаментальну роль у визначенні транспортної системи саме як галузевого 

господарського утворення. 

Детермінування транспортної діяльності найбільшою мірою пов’язано зі 

з’ясуванням місця та ролі транспорту у сфері суспільного виробництва, у цьому 
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вбачається прояв галузевої особливості. Так, транспортна діяльність є показником 

роботи (функціональності) транспортної системи, а її здійснення завжди 

спрямовано на досягнення загальної галузевої мети. [227] 

Функціональний підхід до визначення транспортної діяльності є найбільш 

раціональним, однак його не завжди підтримують у літературі. Звертаючись до 

особливостей відносин, що виникають у результаті функціонування транспортної 

системи, зазвичай зазначають про діяльність із переміщення вантажів або пасажирів, 

[644, c. 12] що, на нашу думку обмежує різноплановість видів транспортної 

діяльності. В іншому разі як пояснити наявність у законодавстві норм, що 

регулюють решту видів транспортної діяльності, та який критерій застосовувати для 

їх родової визначеності. У зв’язку з наведеним не можна погодитися і з 

вузькоспрямованим визначенням системи норм, які регулюють транспортну 

діяльність, пов’язану з перевезенням. Однозначно спірним у контексті наведеного є 

порушення питання про транспортне право, а найбільш суперечливим є визначення 

у цьому зв’язку транспортного права як галузі права. [112] Характеристика 

транспортної діяльності через правовідносини, пов’язані з організацією та 

здійсненням перевезень на договірних засадах, [306; 164; 177; 642] – цивілістично-

правова конструкція, яка не відповідає сучасному рівню організації діяльності 

транспорту. Така концепція є спірною також з огляду на те, що акцент у договірних 

відносинах переважно зміщується у бік відносин і зобов’язань, пов’язаних зі 

здійсненням перевезень. [357, c.15] Таким чином, пояснити спільність рис 

перевезення і фрахтування, транспортної експедиції, буксирування, прибирання 

вагонів тощо не вбачається можливим з огляду на різний характер правового 

регулювання. Законодавець не завжди регламентує договірні відносини, натомість 

більшою мірою регулює відносини, що виникають у зв’язку зі здійсненням певного 

виду  діяльності. 

Транспортна діяльність визначається через відносини, що виникають між 

транспортними підприємствами і клієнтами у зв’язку із користуванням шляхами 

сполучення і транспортними засобами, а також відносини, які виникають між 

транспортними підприємствами при здійсненні перевезень. Таке визначення 
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адресовано сфері діяльності транспортних органів у суспільних відносинах, що 

виникають, розвиваються і припиняються при регламентації умов і порядку 

перевезень. Такі правовідносини мають державно-владний характер, який 

відображається в організації діяльності транспорту. [640, c. 13-15] З урахуванням 

викладеного визначення транспортної діяльності потребує критики з огляду на 

безпідставний висновок про адміністративно-правову природу відносин. Правові 

основи діяльності не можуть характеризуватися лише відносинами з організації 

діяльності та повноваженнями суб’єктів управління. Такий аспект є застарілим з 

огляду на зміни в економіці, відповідно до яких діяльність та управління можуть 

мати галузевий характер, визначатися як відносини не лише субординації, а й 

координації. 

Більш змістовним убачається визначення транспортної діяльності через 

опосередкування із відносинами володіння, користування та розпорядження 

транспортними засобами, забезпечення функціонування єдиної транспортної 

системи, надання послуг із перевезення вантажів і пасажирів у зв’язку із цим. 

[639, c. 18-19] Втім, таке визначення не позбавлено недоліків. Запропоноване 

поєднання договірної конструкції із відносинами власності на транспортні засоби, 

хоча і здійснюється з метою визначення функціональності транспортної системи, 

однак не дає підстав для висновку про різноплановість видів транспортної 

діяльності, оскільки увагу зосереджено лише на діяльності з перевезення вантажів 

і пасажирів. Пріоритет перевезень засвідчують майже усі визначення 

транспортної діяльності, іншими словами, можна сказати, що окрім перевезень, 

немає інших видів транспортної діяльності. Навіть у тих визначеннях, в яких 

акцентовано увагу на діяльності із забезпечення внутрішніх і зовнішніх 

транспортно-економічних зв’язків, [ 352, c. 24-25; 641, c. 15] перевезення 

визначено як основний галузевий вид діяльності. 

Зауважимо, що відсутність визначення транспортної діяльності у 

підручниках з транспортного права, безперечно, знижує їх практичну цінність, 

оскільки у змісті переважно висвітлено особливості правового регулювання 

різних видів транспортної діяльності. За таких обставин з’ясування особливостей 
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втрачає теоретичний сенс, оскільки не забезпечує логічного зв’язку з основними 

правовими категоріями.  

Відповідно до господарсько-правової концепції в українській юридичній 

літературі наведено визначення транспортної діяльності як суспільно корисної 

діяльності членів суспільства та їх об’єднань щодо надання транспортних послуг 

за плату, яка здійснюється на професійних засадах і ґрунтується на поєднанні 

приватних і публічних інтересів. [75, c. 13] Незважаючи на те, що ця дефініція 

не характеризує зв’язку з транспортною системою, щодо решти ознак із ним 

можна погодитися. 

Визначення транспортної діяльності може бути не лише результатом 

наукових досліджень, хоча він зазвичай становить першооснову, а й результатом 

аналізу спеціальних норм права. На жаль, в українському законодавстві 

не наведено дефініції транспортної діяльності. Досвід інших країн дозволяє 

зробити висновок, що ця категорія повинна бути передбачена у законодавстві. 

У Законі Республіки Білорусь від 5 травня 1998 р. № 140-З «Про основи 

транспортної діяльності» надано визначення транспортної діяльності як 

сукупності організаційних і технологічних операцій з переміщення вантажів, 

пасажирів і багажу автомобільним, повітряним, залізничним, морським, 

внутрішнім водним, міським електротранспортом, метро та іншим транспортом, а 

також транспортно-експедиційних, інших пов’язаних із перевезенням 

транспортних робіт і послуг, що виконуються на договірних засадах або інших 

законних підставах. [191] Подібно до наведеного пропонується надати визначення 

транспортної діяльності у Модельному законі. Цей вид визначається як 

діяльність, пов’язана із виконанням організаційних і технологічних операцій з 

переміщення вантажів, пасажирів і багажу автомобільним, залізничним, 

повітряним, водним (морським, річковим) та іншими видами транспорту або 

поєднанням цих видів транспорту, у тому числі транспортно-експедиторська 

діяльність та інші пов’язані із перевезенням транспортні роботи та/або послуги, 

що виконуються на договірних або інших законних підставах. [351] Для видів 

транспорту, за допомогою яких забезпечується основний вид діяльності – 
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перевезення, характерною є змістовна схожість. Такого висновку можна дійти з 

огляду на те, що законодавець поряд визначає транспортно-експедиторську 

діяльність та інші пов’язані із перевезенням транспортні роботи та/або послуги, 

але не називає їх видами діяльності. До того ж питання щодо договірних та інших 

законних підстав, відповідно до яких має здійснюватися транспортна діяльність, 

однозначно має бути вирішено на користь законних підстав. 

На нашу думку, визначення транспортної діяльності має бути результатом 

узагальнення основних концептуальних висновків, що найбільшою мірою 

характеризують трансформацію організації транспортної системи у господарське 

утворення, якому властива функціональна стабільність і яке забезпечує динаміку 

розвитку та інтеграції. 

По-перше, визначення транспортної діяльності має бути пов’язано з 

ознакою галузевості. Ця ознака виконує роль критерію спільності видів 

господарської діяльності, відповідно до неї визначається вид (рід) діяльності. 

Саме галузеві види господарської діяльності забезпечують функціонування 

транспортної системи. За наведених підстав виникає предметно-функціональний 

господарський зв’язок між суб’єктами транспортної системи, що забезпечує 

галузевий характер  функціонування транспортної системи і визначає специфіку 

взаємодії її суб’єктів залежно від певних галузевих видів господарської 

діяльності. Галузева мета організації транспортної системи і галузевий характер 

видів господарської діяльності, що забезпечують функціонування транспортної 

системи, доповнюють одне одного. 

Із галузево-правових підстав визначення транспортної діяльності має бути 

пов’язано із господарсько-правовою категорією «господарська діяльність» і 

застосуванням відповідних норм ГК України. Таким чином, господарська 

діяльність, здійснювана у сфері суспільного виробництва і спрямована на надання 

транспортних послуг, набуває родової ознаки. Із теоретичних підстав визначення 

транспортної діяльності переходить в аспект правової природи цієї діяльності. 

Логічно правильним у цьому випадку буде узагальнення основних ознак, які з 

урахуванням галузевого критерію розмежовуються і дають підстави для 
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визначення загальних (родових) і спеціальних (галузевих) особливостей 

транспортної діяльності.  

Загальні (родові) ознаки зумовлюють детермінування правової природи 

транспортної діяльності як виду господарської діяльності та збігаються за змістом 

з її ознаками. З огляду на викладені у цій роботі положення щодо соціально-

економічної ролі транспорту у сфері господарювання підсилюється роль ознак, 

які визначають господарську діяльність як суспільно корисну. [704, c. 14] Такого 

роду ознаки повною мірою характерні для транспортної діяльності та визначають 

її як діяльність у сфері суспільного виробництва, що провадиться на професійних 

засадах, має вартісний характер, поєднує приватні інтереси виробника і публічні 

інтереси. В юридичній літературі питання ознак господарської діяльності та їх 

доктринальної цінності завжди привертають увагу читача, оскільки такі ознаки 

різняться за змістовним навантаженням.[84, c. 8-11; 105, c.91; 99; 100; 101; 102; 

103; 347, c.5-18; 290, c.10-13; 672; 364, c. 10-12] Обсяг цієї роботи не дає 

можливості навести детальний науковий аналіз, однак зазначимо, що 

запропонована в літературі сукупність ознак становить першооснову для 

дослідження категорії «транспортна діяльність». 

Спеціальні (галузеві) ознаки є похідними від родових і дають можливість 

висвітлити особливості транспортної діяльності, з’ясувати її місце серед інших 

видів господарської діяльності та забезпечити зв’язок із транспортною системою. 

З урахуванням наведеного можна сформулювати такі положення: 

По-перше, галузева мета та галузевий характер організації транспортної 

системи дають підстави для визначення транспортної діяльності як різновиду 

господарської діяльності, що забезпечує функціонування транспортної системи. 

Отже, галузева мета транспортної системи і мета здійснення транспортної 

діяльності збігаються, а забезпеченість видами транспортної діяльності залежить 

від характеру внутрісистемних господарських зв’язків і динаміки розвитку 

транспортної системи. 

По-друге, різноплановий характер предметно-галузевих внутрісистемних 

господарських зв’язків зумовлений видами транспортної діяльності та їх 
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спеціальним правовим і договірним регулюванням. 

По-третє, галузева функціональність транспортної системи забезпечується 

суб’єктами транспортної діяльності, для яких діяльність такого роду становить 

основний вид господарської діяльності, в цілому є показником результативності 

функціонування транспортної системи і підставою для визначення перспектив її 

розвитку. 

По-четверте, здійснення транспортної діяльності пов’язується із ціновою 

визначеністю транспортних послуг, забезпечуючи у такий спосіб досягнення 

економічних і соціальних результатів функціонування транспортної системи з 

метою одержання прибутку. Ознака оплатності набуває сьогодні актуального 

значення з огляду на пропозиції щодо оплатного використання транспортної 

інфраструктури. Віднесення транспортної діяльності до категорії господарської 

комерційної діяльності (підприємництва) і наділення відповідними ознаками є 

цілком логічним.  

По-п’яте, здійснення транспортної діяльності пов’язано із галузевими 

принципами, які відповідно до їх функціональної ролі поділяються на загальні та 

спеціальні. Загальні принципи зумовлюють здійснення транспортної діяльності 

згідно з загальними принципами господарювання. Визначення спеціальних 

принципів пов’язано з актуальністю та своєчасністю реалізації окремих заходів 

державного регулювання та масштабами інтересу до них. Так, зважаючи на 

перспективу інтеграції транспортної системи у транспортні системи вищого рівня 

(європейську, трансатлантичну, світову тощо), питання безпеки провадження 

транспортної діяльності та забезпечення конкуренції набувають дедалі більшого 

значення і глобалізуються з огляду на масштаб інтересу ЄС, світової спільноти. 

Відповідну галузеву кваліфікацію галузевого принципу безпеки здійснення 

транспортної діяльності буде наведено у наступному розділі дисертації. 

Таким чином, транспортна діяльність – це суспільно корисна господарська 

діяльність, що здійснюється за плату, відповідно до галузевої мети і галузевих 

завдань транспортної системи, спрямована на функціонування транспортної 

системи, наявність предметно-галузевих внутрісистемних господарських зв’язків 
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між суб’єктами транспортної системи, а також є показником результативності 

галузевого функціонування транспортної системи, відповідно до яких державою 

визначаються напрямки її подальшого розвитку та інтеграції у системи вищого 

рівня. 

Транспортна система матеріалізує певні види господарської діяльності 

шляхом їх відносного відособлення на галузевому рівні. Це дає підстави 

визначити транспортну діяльність як окремий вид господарської діяльності та 

констатувати на особливий характер внутрісистемних господарських зв’язків, що 

виникають між суб’єктами транспортної системи. 

На відміну від інших видів господарської діяльності, провадження 

транспортної діяльності пов’язано із використанням транспортних засобів. У 

свою чергу, у господарських відносинах, на відміну від цивільних, використання 

транспортних засобів зазвичай призводить до здійснення транспортної діяльності. 

Отже, між суб’єктами транспортної системи можуть виникати внутрісистемні 

господарські зв’язки, зумовлені використанням об’єктів транспортної 

інфраструктури і транспортних засобів зокрема. [241] 

Транспортні засоби як пристрої, призначені для перевезення людей та/або 

вантажу, а також спеціального обладнання чи механізмів, є об’єктами різних 

майнових відносин, що виникають внаслідок організації чи безпосереднього 

здійснення транспортної діяльності. Залежно від виду транспорту, до якого 

належать транспортні засоби, та відповідно до їх галузевого призначення 

функціонування транспортної системи пов’язується з використанням 

автомобільних транспортних засобів, залізничного рухомого складу, морських, 

повітряних і річкових суден, рухомого складу міського електротранспорту тощо. 

Зазначимо, що відповідно до ст. 1 Закону України «Про трубопровідний 

транспорт» [523] цей вид представлений у транспортній системі як технологічний 

комплекс, а шляхи сполучення загального користування віднесені до дорожнього 

господарства згідно зі ст. 31 Закону України № 232/94-ВР і становлять об’єкти 

транспортної інфраструктури. 

Транспортні засоби за змістом ст. 178 ЦК України можуть вільно 
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відчужуватися або переходити від однієї особи до іншої в порядку 

правонаступництва чи спадкування або іншим чином, якщо вони не вилучені з 

цивільного обороту, або не обмежені в обороті, або не є невід’ємними від 

фізичної чи юридичної особи. Залежно від виду транспортних засобів та їх 

призначення вони можуть належати до такої категорії об’єктів, перебування яких 

у цивільному обороті не допускається або перебування яких може допускатися за 

спеціальним дозволом (це стосується, наприклад, певної категорії державних 

військових повітряних суден).  

Транспортний засіб може характеризуватися як предмет матеріального 

світу, щодо якого можуть виникати права та обов’язки, і є річчю. Як річ, яку 

можна вільно переміщувати у просторі, транспортний засіб належить до рухомих 

речей, тобто рухомого майна. Однак особливості правового режиму транспорту 

визначено у ч. 2 ст. 181 ЦК України, відповідно до якої на певні види 

транспортних засобів законом може поширюватися режим нерухомої речі. 

Зокрема, це стосується повітряних і морських суден, суден внутрішнього 

плавання.  

Загальна характеристика транспортних засобів не дає можливості з’ясувати 

їх роль в організації транспортної системи, тому акцент слід зробити на 

визначенні їх як майна, що використовується у сфері господарювання, і 

відповідно, як об’єктів транспортної інфраструктури, використання яких 

забезпечує наявність внутрісистемних господарських зв’язків транспортної 

системи. [248] З огляду на викладене питання власності та окремо володіння, 

користування і розпорядження розглядаються нами узагальнено з урахуванням 

лише основних особливостей, передбачених нормативно-правовими актами. 

Отже, транспортні засоби як об’єкти майнових відносин у сфері 

господарювання – це сукупність речей, які мають вартісне визначення, 

виробляються чи використовуються у діяльності суб’єктів господарювання та 

відображаються в їх балансі або враховуються в інших передбачених законом 

формах обліку майна цих суб’єктів (ст. 139 ГК України). Залежно від економічної 

форми транспортні засоби можуть бути віднесені до основних фондів і товарів:  
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а) транспортні засоби належать до основних засобів, інформація про які 

розкривається у фінансовій звітності суб’єктів господарювання і вартість яких є 

об’єктом амортизації;  

б) у складі майна суб’єктів господарювання транспортні засоби можуть 

виступати як товар: бути об’єктом робіт, які виконуються, або виробленою 

продукцією. Зокрема, у процесі будівництва повітряного чи морського судна воно 

є об’єктом відповідних робіт. У разі виготовлення автомобілів вони є виробленою 

продукцією і реалізуються як товар. 

Транспортні засоби можуть бути об’єктами різних майново-господарських 

та організаційно-господарських зобов’язань, а також публічних зобов’язань 

суб’єктів господарювання, наприклад, морських перевезень транспортом 

загального користування. Не виключена можливість визначення транспортних 

засобів як об’єктів господарських договорів, укладених відповідно до 

законодавства про державні закупівлі. Так, за змістом Закону України «Про 

Загальнодержавну програму створення військово-транспортного літака Ан-70 та 

його закупівлі за державним оборонним замовленням» [444] йдеться про 

створення нового типу військово-транспортного літака Ан-70, організацію його 

серійного виробництва та закупівлю за державним оборонним замовленням. 

Згідно зі ст. 115 ЦК України, ст. 86 ГК України транспортні засоби можуть 

виступати вкладами учасників і засновників господарських товариств. Однак 

щодо деяких суб’єктів господарювання законодавством передбачено винятки. 

Наприклад, транспортні засоби не можуть бути вкладами учасників або 

засновників до статутного фонду страхової компанії, оскільки ст. 2 Закону 

України «Про страхування» [514] у редакції від 4 жовтня 2001 р. передбачено 

формування статутного фонду страховиків виключно у грошовій формі.  

На нашу думку, транспортний засіб є видом майна, використання якого 

суб’єктами господарювання забезпечує можливість провадження транспортної 

діяльності, а також передбачає наявність інфраструктурного внутрісистемного 

господарського зв’язку, що забезпечує функціонування транспортної системи. 

Характер інфраструктурного внутрісистемного господарського зв’язку 
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визначають такі положення: по-перше, транспортні засоби – це вид рухомого 

майна (до якого у випадках, передбачених законодавством, застосовується режим 

нерухомого майна), призначення якого пов’язано з можливістю вільного 

переміщення у просторі та щодо якого можуть виникати права та обов’язки; по-

друге, суб’єкти транспортної діяльності використовують це майно за цільовим 

призначенням, відповідного до якого забезпечується наявність інфраструктурної 

складової транспортної системи; по-третє, таке майно опосередковує відносини 

власності та/або інші господарські відносини, що виникають у зв’язку зі 

здійсненням різних видів транспортної діяльності, забезпечуючи у такий спосіб 

функціональність транспортної системи.  

Питання функціональності транспортної системи насамперед пов’язано із 

відносинами власності на транспортні засоби. Як вид майна транспортні засоби є 

об’єктами права власності. Право власності на транспортні засоби в об’єктивному 

розумінні становить сукупність нормативних актів, які визначають належність 

транспортних засобів державі, органам місцевого самоврядування або суб’єктам 

господарювання, визначають умови та підстави виникнення і припинення у них 

такого права. Основи правового регулювання відносин власності визначено у 

Конституції України, [275] ЦК України та ГК України, в інших нормативно-

правових актах. Право власності на транспортні засоби у суб’єктивному розумінні 

визначається як урегульовані законом суспільні відносини щодо володіння, 

користування і розпорядження транспортними засобами. 

Аналіз статей 41, 116, 142, 143 Конституції України та окремих положень 

Закону України № 232/94-ВР дає змогу дійти висновку, що транспортні засоби 

можуть бути об’єктами права державної, комунальної та приватної власності.  

Оскільки відносини власності були предметом різних досліджень, [422; 151; 

150; 194; 107, c. 126-139; 530; 193; 195] вважаємо за необхідне погодитися із 

запропонованою конструкцією відносин власності та їх загальної характеристики. 

Стосовно транспортної системи та використання транспортних засобів має 

йтися не просто про користування ними, а про юридичне виокремлення такого 

виду майна, тобто про закріплення майна за суб’єктом господарювання на тому 
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чи іншому правовому титулі, одним з яких є право власності. 

Особливістю правового режиму транспортних засобів як майна у сфері 

господарювання є можливість користування ними відповідно до інших, ніж право 

власності, речових прав. Згідно зі статтями 136, 137 ГК України транспортні 

засоби можуть бути об’єктами права господарського відання та права 

оперативного управління, які є речовими правами суб’єкта господарювання: 

а) суб’єкт права господарського відання володіє, користується і 

розпоряджається майном, закріпленим за ним власником (уповноваженим ним 

органом) з обмеженням правомочності розпорядження щодо окремих видів майна за 

згодою власника. Транспортні засоби можуть бути закріплені за державним 

підприємством на праві господарського відання. Право господарського відання 

здійснює, наприклад, морський торговельний порт щодо закріплених за ним 

рятувальних моторних човнів, катерів тощо; 

б) суб’єкт права оперативного управління володіє, користується і 

розпоряджається майном, закріпленим за ним власником (уповноваженим ним 

органом) для здійснення некомерційної господарської діяльності у межах, 

встановлених власником майна (уповноваженим ним органом). Право оперативного 

управління транспортними засобами здійснюють державні установи і казенні 

підприємства у разі закріплення за ними цих транспортних засобів (наприклад, 

морські судна, що використовуються санітарною і карантинною службами, митними 

органами, органами прикордонних військ). 

Стосовно права господарського відання та права оперативного управління 

слушною є думка Г. В. Пронської, яка вважає, що між ними немає «китайської 

стіни», і звертає увагу на протиставляння права підприємства праву власності 

держави. Право підприємства є відносним, похідним, залежним від права 

власності держави. Держава як власник залежно від умов господарювання може 

звузити або розширити його рамки, зробити обмеження майнової свободи 

підприємства жорсткими або еластичними, поставити управління своєю 

власністю і його суб’єктів у більш або менш вузькі правові рамки, централізувати 

або децентралізувати вирішення питань своєї власності. [506, c.455-456] 
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Питанням розмежування права власності, права господарського відання та 

оперативного управління присвячено чимало публікацій, автори яких 

підтримують співвідношення з правом власності та наводять власні аргументи. 

[708; 709; 410; 86; 143] 

Власником транспортного засобу може бути суб’єкт господарювання, як 

правило суб’єкт транспортної діяльності, який на свій розсуд володіє, 

користується та розпоряджається ним. Проте у нормативно-правових актах поряд 

із категорією «власник транспортного засобу» вжито інші правові категорії.  

Так, наприклад, у ст. 20 КТМ України йдеться про судновласника або 

власника морського судна: (а) судновласником є юридична або фізична особа, яка 

експлуатує судно від свого імені, незалежно від того, чи є вона власником судна 

чи використовує на інших законних підставах; (б) власником судна є суб’єкт 

права власності або особа, яка здійснює відносно закріпленого за нею судна 

права, до яких застосовуються правила про право власності. Отже, варто звернути 

увагу на розмежування понять «судновласник» і «власник судна»: поняття 

«судновласник» за змістом є ширшим, ніж поняття «власник»: будь-який власник 

судна може бути судновласником, але не кожний судновласник є власником 

судна. Судновласником може бути будь-який законний володілець судна, у тому 

числі власник судна. Проте власник може і не виступати судновласником 

(наприклад, не використовувати судно для перевезень), але нести визначені у 

зв’язку із цим обов’язки (наприклад, згідно зі ст. 304 КТМ України тільки власник 

судна відповідає за шкоду від забруднення, заподіяну внаслідок витоку його з 

судна або скиду з нього нафти або інших речовин, шкідливих для здоров’я людей 

або живих ресурсів моря). Підсумовуючи наведене, зазначимо на дві основні 

ознаки судновласника: по-перше, це суб’єкт господарювання, який експлуатує 

судно від свого імені; по-друге, зазначене користування судном він має 

здійснювати лише на законних підставах.  

Наведемо деякі із найбільш поширених способів набуття права власності на 

морські судна. 

Одним із таких способів набуття є будівництво нового морського судна – 
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тривалий процес, внаслідок якого виникає нова річ, тобто морське судно. У разі 

будівництва морських суден послуговуються типовими формами договору, 

розробленими Асоціацією суднобудівельників Японії (SAJ), Асоціацією 

західноєвропейських суднобудівельників (AWES) тощо. Згідно зі ст. 19 КТМ 

України право власності на судно, що будується, регулюється законодавством 

держави, на території якої перебуває таке судно, якщо договором на будівництво 

судна не встановлено інше. 

Особливістю набуття права власності на морське судно може бути 

визначено визнання його безхазяйною річчю у випадках, передбачених ст. 335 ЦК 

України: коли власник морського судна відмовився від нього (наприклад, судно, 

кинуте його власником внаслідок посадки на мілину); коли власник морського 

судна невідомий (наприклад, судно, що затонуто у межах територіальних вод 

України); коли власник втратив право власності на судно в силу закону 

(наприклад, втрата права на морське судно, що затонуло). Згідно зі статтями 123–

124 КТМ України у випадках, коли майно, що затонуло, становить безпосередню 

загрозу безпеці судноплавства, життю чи здоров’ю людей, забрудненню 

навколишнього природного середовища, а власник майна, що затонуло, 

не піднімає його у термін, встановлений портом, порт має право вжити заходів 

щодо підняття майна, а за необхідності – щодо його знищення. Власник 

морського судна, що затонуло, якщо він має намір підняти це майно, повинен 

повідомити про це найближчий морський порт України протягом одного року з 

дня, коли майно затонуло. Якщо власник не зробить заяви або не підніме майно у 

встановлений строк, він втрачає право власності на це судно, а судно стає 

державною власністю. 

Безхазяйне судно приймається на облік органом, що здійснює державну 

реєстрацію прав на нерухоме майно, за заявою органу місцевого самоврядування, 

на території якого воно розміщено, про що робиться оголошення у друкованих 

ЗМІ. Після перебігу одного року з дня взяття на облік безхазяйне судно за заявою 

органу, уповноваженого управляти майном відповідної територіальної громади, 

може бути передано за рішенням суду у комунальну власність відповідно до 
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ст. 335 ЦК України (органи, що здійснюють управління комунальним майном, 

не завжди мають намір стати власником безхазяйного морського судна, оскільки 

вони можуть не мати коштів для підтримання цього майна або переробки його на 

металобрухт). За наявності фактичного володільця судна суд може відмовити у 

переданні його у комунальну власність, і тоді це судно може перейти у власність 

фактичного володільця у зв’язку з набувальною давністю. Набуття права 

власності на морське судно в силу набувальної давності передбачає добросовісне, 

безперервне володіння ним протягом п’яти років. До того ж право власності на 

транспортні засоби у зв’язку з набувальною давністю згідно зі ст. 344 ЦК України 

набувається за рішенням суду. 

Особливою підставою виникнення права власності на морське судно є 

відмова власником від своїх прав на морське судно внаслідок абандону – заяви 

страхувальника про відмову від своїх прав на застраховане судно та отримання 

повної страхової суми у випадках: пропажі судна безвісти; економічної 

недоцільності відбудування або ремонту застрахованого судна; захоплення судна, 

якщо захоплення триває більше двох місяців. Заява про абандон повинна бути 

зроблена страховикові протягом шести місяців із моменту закінчення термінів 

(настання обставин), зазначених вище. Із закінченням шестимісячного терміну 

страхувальник втрачає право на абандон, але може вимагати відшкодування 

збитків на загальних підставах. Заява про абандон не може бути зроблена 

страхувальником умовно і не може бути взята назад (статті 271–273 КТМ 

України). Заява абандону є підставою переходу права власності на морське судно 

до страховика за договором морського страхування.  

Припинення права власності на морське судно відбувається на загальних 

підставах у зв’язку з укладенням відповідних договорів, а також внаслідок 

відмови від права власності шляхом скоєння дій, які свідчать про відповідне 

волевиявлення власника. Наприклад, судно, що втратило свої властивості, може 

бути віднесено до категорії майна, що затонуло (ч. 1 ст. 120 КТМ України). У 

зв’язку з наведеним власника може бути зобов’язано знищити це морське судно 

(ч. 1 ст. 123 цього Кодексу), натомість порт має право знищити це судно за 
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рахунок власника (ч. 3 ст. 123 КТМ України). Майно, підняте портом внаслідок 

того, що воно становило безпосередню загрозу безпеці судноплавства, життю і 

здоров’ю людей або забруднення навколишнього природного середовища, може 

бути витребувано його власником протягом двох років із дня, коли майно було 

фактично піднято. Якщо підняте майно реалізовано портом через неможливість 

або недоцільність його зберігання, власнику майна повертається виручена від 

реалізації сума за вирахуванням усіх витрат, понесених портом у зв’язку з 

підняттям, зберіганням і реалізацією майна (ст. 126 КТМ України). Таким чином, 

законодавець передбачив можливість збереження за первісним власником його 

прав щодо власності на морське судно.  

Із переходом права власності на транспортний засіб пов’язана процедура 

державної реєстрації транспортного засобу. Правова сутність державної 

реєстрації транспортного засобу полягає у такому: по-перше, державна реєстрація 

не є підставою виникнення права власності на транспортний засіб; по-друге, 

державна реєстрація транспортного засобу відбувається внаслідок визнання права 

власності на транспортний засіб; по-третє, державна реєстрація транспортного 

засобу є обов’язком власника транспортного засобу.  

Державна реєстрація транспортних засобів – це реєстрація уповноваженими 

у встановленому законодавством порядку органами державної влади 

транспортних засобів, що передбачає їх облік на території України. 

Законодавством урегульовано порядок реєстрації автотранспорту, морських 

суден, повітряних суден і залізничних вагонів. Питання визначення правової 

природи державної реєстрації, її зв’язок із виникненням права власності та 

можливістю використання транспортного засобу можуть бути предметом 

господарського спору, про що свідчить судова практика.  

Так, Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського 

суду у постанові від 13 лютого 2018 р. у справі № 910/11266/17 зазначив, що 

касаційну скаргу обґрунтовано ненаданням судами попередніх інстанцій, які 

прийняли оскаржувані рішення, належної правової оцінки доказам на 

підтвердження права власності позивача на автомобіль, а також неправильним 
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застосуванням норм матеріального права щодо переходу права власності на цей 

транспортний засіб. Касаційний господарський суд справедливо зазначив, що 

згідно з ч. 1 ст. 319 ЦК України власник володіє, користується, розпоряджається 

своїм майном на власний розсуд. Проте юридично забезпечена можливість 

здійснювати правомочності щодо володіння, користування і розпорядження 

власника належним йому майном не може виходити за межі, встановлені 

правовими нормами, що регулюють відносини у сфері власності (абз. 2 пп. 4.2 п. 4 

мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України 

від 11травня 2005 р. № 4-рп/2005 у справі про права акціонерів ЗАТ). Правове 

регулювання відносин, пов’язаних із купівлею-продажем транспортних засобів, 

здійснюється на підставі положень ЦК України з урахуванням загальних 

положень про договір і спеціальних правил, наведених у відповідних 

нормативних актах, які визначають певні особливості укладення, виконання та 

правові наслідки невиконання відповідних договорів. Таким чином, 

погоджуємося з позицією суду про те, що законодавець визначив спеціальний 

порядок відчуження та набуття права власності на транспортні засоби, що вимагає 

обов’язкової реєстрації власником придбаного автомобіля у відповідних 

органах.
13

 

Інше важливе питання, пов’язане із використанням транспортних засобів і 

забезпеченням функціонування транспортної системи, стосується визначення 

транспортних засобів.  

Визначення транспортного засобу завжди пов’язано із процесом 

перевезення, оскільки саме у такий спосіб детермінується його цільове 

призначення. Наведене свого часу зумовило переважну і навіть виняткову роль 

перевезення як виду господарської діяльності. Судова практика дає підстави для 

висновку, що використання транспортних засобів не завжди пов’язано з 

перевезенням, може йтися і про інші види транспортної діяльності. Так, зокрема, 

Верховний Суд України у постанові від 27 квітня 2004 р. у справі № 91-31/5-03-

                                                           

13
 URL : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/72201343#. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843364/ed_2018_02_06/pravo1/T030435.html?pravo=1#843364
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2005_05_11/pravo1/KS05004.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2005_05_11/pravo1/KS05004.html?pravo=1
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219 зазначив про неправильне застосування до спірних правовідносин норм права, 

зокрема про незастосування положень договору, закону, які підлягали 

застосуванню (а саме положень розділу VI «Фрахтування суден» КТМ України. 

[419] Неправильне тлумачення норм матеріального права призвело до неповноти 

дослідження обставин справи, у зв’язку з чим фактично наявні між сторонами 

відносини з фрахтування морського судна було визначено як відносини 

представництва у процесі перевезення вантажу. Отже, вважаємо, що здійснення 

транспортної діяльності може бути результатом прямого або опосередкованого 

використання транспортних засобів. Власне, характер господарського зв’язку 

також може бути різним. Якщо транспортний засіб безпосередньо 

використовується під час здійснення транспортної діяльності, то зазвичай він є 

об’єктом договірних відносин і щодо нього у сторін виникають права та 

обов’язки. Наведене характерно для таких видів транспортної діяльності як 

перевезення, фрахтування, буксирування. Для окремих видів транспортної 

діяльності використання транспортних засобів не має безпосереднього характеру, 

наприклад, для аеропортової, автовокзальної діяльності, діяльності із 

забезпечення аеронавігаційною інформацією тощо. У цьому випадку такі види 

діяльності опосередковують інші, пов’язані із використанням транспортних 

засобів, тому їх називають допоміжними або обслуговуючими видами 

транспортної діяльності. 

Оскільки транспортна система функціонує у складі підсистем (підгалузей), 

визначення транспортних засобів як об’єктів транспортної інфраструктури 

конкретизовано у відповідних нормативних актах і потребує особливої уваги з 

огляду на проблеми, які перешкоджають інтеграції транспортної системи України 

у європейську транспортну систему. 

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про автомобільний транспорт»
 

автомобільним транспортним засобом є колісний транспортний засіб, який 

використовується для перевезення пасажирів, вантажів або виконання 

спеціальних робочих функцій (автобус, вантажний чи легковий автомобіль, 

причіп, напівпричіп). Отже, автомобільні транспортні засоби можуть 
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використовуватися для перевезень або виконання спеціальних робочих функцій. 

Для цього законодавець виокремлює три категорії: транспортні засоби загального 

користування, транспортні засоби спеціального призначення, транспортні засоби 

спеціалізованого призначення. На відміну від транспортних засобів загального 

користування, транспортні засоби спеціального призначення мають на меті 

виконання спеціальних робочих функцій (для транспортування сміття, аварійного 

ремонту, автокран, пожежний автомобіль тощо), а транспортні засоби 

спеціалізованого призначення застосовуються для перевезення певних категорій 

пасажирів чи вантажів (автобус для перевезення дітей чи інвалідів, швидка 

медична допомога, автомобіль інкасації тощо). 

Незважаючи на різне призначення, всі наведені категорії транспортних 

засобів можуть бути об’єктами господарських відносин. Можливість їх 

використання пов’язана із дотриманням положень ст. 20 Закону України «Про 

автомобільний транспорт», зокрема умовами різного характеру: умова безпеки 

використання – не загрожувати безпеці осіб, які користуються транспортними 

засобами, або іншим учасникам дорожнього руху; умова екологічного характеру – 

рівень шкідливих речовин, що виділяються транспортними засобами, не повинен 

перевищувати встановлені законодавством значення; умова інфраструктурного 

характеру – не спричиняти пошкодження доріг та їх облаштування; тощо. 

Використання автомобільних транспортних засобів у сфері господарювання може 

мати різний характер і опосередковуватися різними господарськими договорами, 

не лише договорами перевезення. Використання може бути вузькогалузевим, 

якщо у здійсненні транспортної діяльності не задіяні інші види транспортних 

засобів або змішаним, коли для провадження транспортної діяльності 

використовуються також морські судна, залізничні вагони або інші види 

транспортних засобів.  

На сьогодні окремі питання використання автомобільних транспортних 

засобів суб’єктами господарювання залишаються актуальними. За даними 

Мінінфраструктури, на ринку перевезень здійснюють підприємницьку діяльність 

майже 56,2 тис. перевізників, які у своїй діяльності використовують понад 
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154 тис. транспортних засобів. Парк автобусів українських перевізників 

складається із транспортних засобів віком понад 10 років, що негативно 

позначається на комфортності перевезень, питаннях екології та підтримки їх 

належного технічного стану. Ситуація щодо міського електротранспорту також 

оцінюється як критична. Міський електричний транспорт функціонує у складі 53 

підприємств та експлуатує: 2646 трамвайних вагонів, 3736 тролейбусів, 1927 км 

трамвайних ліній, 4412 км тролейбусних ліній. Наразі 95 % трамвайних вагонів і 

67 % тролейбусів вичерпали нормативний термін експлуатації і потребують 

заміни. Також потребують невідкладного капітального ремонту або реконструкції 

значна кількість трамвайних колій та об’єктів енергопостачання. Результати 

державного технічного огляду засвідчують, що майже 20 % загальної протяжності 

трамвайних колій та контактної мереж не відповідають вимогам правил 

експлуатації. Наразі при нормативному терміні експлуатації трамвая 15 років, 

тролейбуса – 10 років: вік 1193 трамвайних вагонів перевищує 30 років; 1979 

тролейбусів – 20 років.
14

 Для вирішення цієї ситуації пропонуємо розробити та 

затвердити Державну програму розбудови інфраструктури наземного транспорту, 

що дасть змогу визначити напрями оновлення парку рухомого складу і технічного 

вдосконалення та розбудови інфраструктури наземного транспорту відповідно до 

встановлених строків реалізації цих заходів і за умови виділення коштів із 

державного бюджету. 

Іншу структурну складову транспортної системи, підгалузь залізничного 

транспорту вирізняє використання залізничних транспортних засобів загального 

користування, до яких належать локомотиви, вагони, дизель- та електропоїзди 

тощо. Зокрема, перевезення вантажів, пасажирів, багажу, вантажобагажу і пошти 

здійснюється у вагонах, призначених для таких перевезень, що мають 

відповідати вимогам Правил технічної експлуатації залізниць України та 

санітарно-гігієнічним і протиепідемічним нормам і правилам (п. 8 Статуту 

залізниць України). Дотримання правил безпеки покладено в основу всіх 

                                                           

14
 URL : https://mtu.gov.ua/content/statistichni-dani-po-galuzi-avtomobilnogo-transportu.html. 
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нормативних актів, що визначають порядок використання залізничного рухомого 

складу. Однак використання залізничних транспортних засобів в умовах 

євроінтеграції потребує переосмислення і внесення змін до законодавства щодо 

забезпечення права доступу до залізничного рухомого складу. Отже, усталена до 

цього часу практика, відповідно до якої використання таких об’єктів здійснює 

визначений державою суб’єкт державної форми власності, втрачає свої позиції.  

За змістом Директиви Ради від 29 липня 1991 р. про розвиток залізниць 

Співтовариства 91/440/ЄЕС [127] з метою підвищення ефективності та 

конкурентоспроможності залізничного транспорту порівняно з іншими видами 

транспорту держави-члени ЄС повинні гарантувати незалежний статус 

залізничним підприємствам, що дасть їм змогу діяти комерційним чином і 

пристосовуватися до потреб ринку. Також наголошено, що для поліпшення 

якості послуг необхідно, щоб держави-члени зберігали загальну відповідальність 

за розвиток належної залізничної інфраструктури. У межах настанов загальної 

політики, ухвалених державою, з урахуванням національних планів і договорів 

(що можуть бути багаторічними), у тому числі інвестиційних і фінансових 

програм, залізничні підприємства повинні, зокрема, мати право вільно: 

створювати міжнародні об’єднання з одним або кількома залізничними 

підприємствами, визначати свою внутрішню організацію, контролювати надання 

та продаж послуг, а також встановлення цін на них, приймати рішення щодо 

персоналу, активів і власного забезпечення, розширювати свою частку на ринку, 

розробляти нові технології та нові послуги, а також впроваджувати будь-які 

інноваційні технології управління, запроваджувати нові види діяльності у сферах, 

пов’язаних із залізничною діяльністю. Наведене дає змогу визначити особливий 

характер внутрісистемних господарських зв’язків, що виникають через 

використання залізничних транспортних засобів, і засвідчує доцільність внесення 

відповідних змін до законодавства. 

Особливий характер внутрісистемних господарських зв’язків зумовлений 

використанням морських суден. Торговельні судна – самохідні чи несамохідні 

плавучі споруди згідно зі ст. 15 КТМ України можуть використовуватися: 
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– для перевезення вантажів, пасажирів, багажу і пошти, для рибного чи 

іншого морського промислу, розвідки і добування корисних копалин, рятування 

людей і суден, що зазнають лиха на воді, буксирування інших суден та плавучих 

об’єктів, здійснення гідротехнічних робіт чи піднімання майна, що затонуло; 

– для несення спеціальної державної служби (охорона промислів, санітарна 

і карантинна служба, захист від забруднення тощо); 

– для наукових, навчальних і культурних цілей; 

– для спорту та для інших цілей. 

На відміну від інших видів транспортних засобів, передбачений 

законодавством спектр використання торговельних суден є досить різноплановим 

і не зводиться лише до перевезень. 

Згідно зі ст. 23 КТМ України судно може бути допущено до плавання тільки 

після того, як буде встановлено, що воно задовольняє вимогам безпеки 

мореплавства, охорони людського життя і навколишнього природного 

середовища. Порядок здійснення контролю за відповідністю суден чинним 

стандартам безпеки мореплавства та запобігання забрудненню довкілля з суден 

шляхом їх огляду визначено Інструкцією про огляд суден, які здійснюють 

плавання (експлуатуються) на внутрішніх водних шляхах України, затвердженою 

наказом Міністерства транспорту Україні від 19 квітня 2001 р. № 225. [452] 

Критерії класифікації торговельних суден наведено в Інструкції щодо 

складання державної статистичної звітності про наявність торговельних суден за 

формою № 2-вод, затвердженій наказом Державного комітету статистики України 

від 22 лютого 2001 р. № 102. За цими критеріями можна з’ясувати особливості 

використання торговельних суден. 

Так, зокрема, за районами плавання торговельні судна поділяються на: 

а) річкові, призначені для судноплавства по внутрішніх водних шляхах 

(річках, озерах, каналах) без права виходу в море; 

б) морські, призначені для судноплавства у морських територіальних водах 

України з виходом у нейтральні та територіальні води інших країн; 

в) змішаного типу «ріка-море», призначені для судноплавства по внутрішніх 
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водних шляхах (річках, озерах, каналах) з правом виходу в море. 

Відповідно до наведеного критерію визначаються територіальні межі 

використання суден, пов’язані з можливістю виходу в море або відсутністю такої 

можливості. Незважаючи на те, що йдеться про судно, забезпечення дотримання 

зазначених умов покладається на суб’єкта, який здійснює використання судна. 

Одним із основних критеріїв, що дає підстави визначити особливості 

використання суден, є поділ торговельних суден за призначенням на: 

а) транспортні, основними типами яких є пасажирські, вантажні (наливні, 

універсальні, навалочні, контейнеровози, рефрижераторні тощо) та 

вантажопасажирські судна; 

б) рибальські, до яких належать промислові та промислово-переробні судна;  

в) спеціального призначення, основними типами яких є рятувальні, 

патрульні експедиційні, бурові судна, китобази, криголами тощо;  

г) технічні, зокрема ґрунтовозні та нафтозбірні судна, плавучі доки і 

майстерні тощо; 

ґ) службово-допоміжні (буксирні та лоцманські судна, плавучі крани, 

плавучі готелі та ресторани тощо). Спеціальним видом морського судна є ядерне 

судно – судно, обладнане ядерною енергетичною установкою, щодо якого 

запроваджується спеціальний режим використання. 

В юридичній літературі залишається актуальним питання правового 

значення кваліфікації плавучої споруди як судна. [585; 426; 66] На нашу думку, 

поняття «плавуча споруда» і «судно» співвідносяться як загальне і спеціальне, 

оскільки будь-яке судно за своїм призначенням є плавучою спорудою, 

незважаючи на те, як саме воно використовується. Наприклад, пасажирське 

морське судно може бути використано для морських круїзів або як плавучий 

готель. [258] Коло висвітлених у цій дисертації правових питань використання 

морських суден обмежено, оскільки такі питання є різноплановими і можуть бути 

предметом окремого господарсько-правового дослідження. 

Наведені критерії поділу дають підстави для визначення морських суден як 

об’єктів господарських відносин. Різноплановість видів діяльності, пов’язаних з їх 
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використанням, дає змогу дійти висновку, що використання морських суден 

опосередковує функціонування підгалузі морського транспорту і транспортної 

системи в цілому. Відповідно до загальноприйнятої практики показником 

функціонування є кількість морських торговельних суден, що мають 

територіальне відношення до держави, під прапором якої вони плавають, і 

становлять у сукупності морський торговий флот держави. 

На сьогодні інфраструктурне питання забезпеченості морського торгового 

флоту України є актуальним і потребує окремої уваги. Станом на 1993 р. частка 

українського флоту у світовому торговому флоті становила 0,9 %, а за світовими 

рейтингами нашій країні належало 25 місце. Наразі вбачається дуже невигідна 

ситуація. Рейтинг країн за показниками вартості морського торгового флоту 

очолює Греція, за нею розмістилися Японія, Китай, США і Сінгапур. До десятки 

також потрапили європейські країни – Норвегія, Німеччина та Великобританія. У 

звіті Європейського агентства морської безпеки наголошено, що одна третина 

світового морського флоту представлена сьогодні суднами віком 5–14 років. 

Однак в Україні це питання постає у контексті зникнення флоту. Україна майже 

втратила свій флот, дедвейт скоротився у 16 разів, налічується лише 383 судна. 

Українські судна уходять в офшори та змінюють прапор України на «більш 

вигідний». Такі дії зумовлені ситуацією з арештами за борги українських 

пароплавств і доцільністю пільгових режимів, які забезпечує «вигідний» прапор.
15

 

Отже, питання потребує негайного вжиття заходів з боку держави, спрямованих 

на розбудову морського торгового флоту. Доцільним для цього, на нашу думку, 

буде розробка та затвердження Державної програми відновлення морського 

торгового флоту України, в якій має бути визначено відповідно до характеру та 

змісту, строків реалізації та умов фінансування за рахунок коштів державного 

бюджету такі категорії заходів: 

1) заходи щодо технічної модернізації морського торгового флоту, у тому 

числі оновлення, ремонту та закупівлі нових морських торгових суден за державні 
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кошти; 

2) заходи щодо розбудови інфраструктури морського транспорту, у тому 

числі оновлення, реконструкції, модернізації наявної інфраструктури; 

3) заходи щодо переходу до системи оплатного користування об’єктами 

інфраструктури морського транспорту і доступу до неї суб’єктів господарювання 

різних організаційно-правових форм і форм власності. 

Крім того, вважаємо своєчасним внесення змін до КТМ України щодо 

запровадження спеціального реєстру морських торгових суден, а також 

затвердження Мінінфраструктури Порядку реєстрації морських торговельних 

суден у Міжнародному реєстрі суден із визначенням переваг, пов’язаних з 

оподаткуванням такої діяльності та інших можливих переваг і пільг, що має 

забезпечити така реєстрація. Практику ведення зазначених реєстрів підтримали 

Франція, Данія, Норвегія, Італія та інші країни Європи і вона вважається одним із 

дієвих заходів державної підтримки національних судновласників. 

Питання наявності морського торгового флоту та його технічного стану є 

показником розвитку підгалузі морського транспорту. Отже, це показник 

розвитку транспортної системи України. 

Інше актуальне питання розвитку транспортної системи пов’язано із 

підгалуззю авіаційного транспорту. До складу підсистеми авіаційного транспорту 

належать повітряні судна. Згідно зі ст. 1 ПК України повітряне судно – це апарат, 

що підтримується в атмосфері у результаті його взаємодії з повітрям, відмінної 

від взаємодії з повітрям, відбитим від земної поверхні. Повітряні судна 

поділяються на державні, цивільні та експериментальні. У сфері господарювання 

переважно застосовуються цивільні судна, але можуть використовуватися також і 

експериментальні.  

Наразі актуальним є питання про користування безпілотними повітряними 

суднами - дронами. Сфера їх використання поширюється. Зазвичай ними 

користуються не лише для здійснення перевезень та інших видів транспортної 

діяльності, а також для телекомунікаційної діяльності, у сфері агропромислового 

комплексу, для надання поштових послуг, послуг охорони тощо. Зазначимо, що у 
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Лондонському аеропорті Гетвік стався випадок, коли над аеропортом виконували 

польоти два дрони. Аеропорт вимушено зачинили на 32 години для вирішення 

питання із дронами. Майже всі європейські країни звернулися до розробки правил 

використання дронів або посилення вимог до їх використання у текстах раніше 

прийнятих законів і правил. В Україні негайно розробили тимчасові правила, які 

одразу ж отримали негативну оцінку як такі, що не відповідають практиці 

європейських країн.
16

 Сьогодні порядок використання дронів регулюється 

Авіаційними правилами України «Правила використання повітряного простору 

України», затвердженими наказом Державіаслужби, Міністерства оборони 

України 11 травня 2018 р. № 430/210 [449] (далі – Правила). 

У Правилах, зокрема, визначено, що використання повітряного простору 

пов’язано із діяльністю з виконання польотів цивільних повітряних суден. Отже, 

на рівні нормативного акта визначено окремий вид господарської діяльності – 

виконання польотів цивільних повітряних суден, який не збігається із 

перевезенням, але зазвичай передбачає подальше перевезення. Безпілотне 

повітряне судно в Авіаційних правилах України визначено як повітряне судно, 

призначене для виконання польоту без пілота на борту, керування польотом якого 

і контроль за яким здійснюються за допомогою спеціальної станції керування, що 

розташована поза повітряним судном. До безпілотних повітряних суден належать 

безпілотні некеровані аеростати і дистанційно пілотовані повітряні судна. 

Польоти безпілотних повітряних суден організовуються та здійснюються згідно з 

вимогами нормативно-правових актів України у галузі цивільної та державної 

авіації із дотриманням правил польотів у повітряному просторі України та 

Авіаційних правил України. Організацію таких польотів забезпечують 

користувачі повітряного простору (керівники авіапідприємств, організацій, 

власники або зовнішні пілоти повітряних суден тощо), які планують або 

провадять зазначену діяльність. Спеціальний режим використання передбачає 

дотримання основних умов, у числі яких важливе значення мають такі: польоти 

                                                           

16
 URL : https://nv.ua/ukr/ukraine/events/visim-arhumentiv-proti-novikh-obmezhen-vikoristannja-droniv-v-ukrajini-2475890. 

html. 

https://nv.ua/ukr/ukraine/events/visim-arhumentiv-proti-novikh-obmezhen-vikoristannja-droniv-v-ukrajini-2475890
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виконуються не ближче 5 км від зовнішніх меж злітно-посадкових смуг 

аеродромів або не ближче 3 км від зовнішніх меж злітно-посадкової смуги 

вертодромів, крім випадків узгодження з експлуатантом аеродрому/вертодрому; 

польоти виконуються не ближче 500 м від пілотованих повітряних суден; 

максимальна висота польоту – не вище 120 м над рівнем земної (водної) поверхні 

(є окрема конкретизація стосовно висоти та зон); швидкість польоту безпілотного 

повітряного судна становить не більше 160 км/год. У Правилах йдеться про 

заборону польотів над скупченням людей на відкритому просторі та над місцями 

щільної забудови, а також над спеціально визначеними категоріями об’єктів, крім 

випадків виконання польотів за дозволом повноважних органів. У решті випадків 

польоти безпілотного повітряного судна масою до 20 кг включно та усі без 

винятку польоти безпілотного повітряного судна масою більше 20 кг виконуються 

у межах спеціально встановлених зон і маршрутів із дотриманням вимог щодо 

подання заявок на використання повітряного простору, отримання дозволів та 

умов на використання, інформування відповідних органів управління. 

Оскільки Правила є дуже змістовними, застосування їх норм може бути 

ускладнено з огляду на значну кількість спеціальних термінів. На нашу думку, 

умови та порядок використання безпілотних повітряних суден має бути визначено 

в окремому нормативному акті – Правилах використання безпілотних повітряних 

суден. У Правилах пропонується визначити правовий статус безпілотного 

повітряного судна як об’єкта майнових відносин у сфері господарювання, що має 

відповідне функціональне призначення, а також передбачити загальні та 

спеціальні умови використання, порядок використання, у тому числі спеціальний 

спрощений порядок отримання дозволів на використання, порядок обліку та/або 

реєстрації. Крім того, пропонуємо запровадити інститут операторів безпілотного 

повітряного судна. Відомо, що в Іспанії ведеться ретельний облік таких суден, 

сьогодні на обліку перебувають 4375 повітряних суден із дистанційним 

управлінням і 3764 професійних оператори, зареєстрованих Державним 

агентством з безпеки польотів, відкрито 74 школи пілотування квадрокоптерів. За 
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кількістю операторів Іспанії належить 3 місце в Європі після Франції та Польщі.
17

 

Актуальність питання про використання повітряних суден пов’язана і з їх 

технічним станом, а також строком можливого використання українськими 

суб’єктами авіаційної діяльності. За даними Центру транспортних стратегій, 

середній вік повітряних суден, якими користуються українські авіакомпанії, 

становить 22 роки, найстаршим за віком є судно, якому 35 років, а наймолодшим 

– те, якому 11 років. Кількість повітряних суден, що сукупно становлять 

повітряний флот України, також не справляє враження: лише чотири перевізники 

мають понад 10 літаків, решта – по 3–7. Українські авіакомпанії надають перевагу 

літакам іноземного виробництва – 105 зі 118 літаків. Більшість літаків не є 

власністю, а взяті у лізинг за кордоном: 102 із 118 літаків (відомо, що 23 літаки із 

США, 21 літак із Кіпру, 11 з Ірландії тощо).
18

 Наприклад, середній вік літаків 

відомих авіакомпаній світу становить: «Аерофлот» – 4,3 року, Wizz Air – 4,2 року, 

Pegasus Airlines – 5,2 року, Turkish Airlines – 6,3 року, Ryanair – 6,4 року, Lufthansa 

– 10,9 року, Air France – 11,7 року.
19

 Наведені статистичні дані засвідчують 

необхідність придбання та, відповідно, оновлення парку повітряних суден 

цивільної авіації України, оскільки від цього залежить безпека перевезень і 

безпека цивільної авіації в цілому. Безумовно, актуальним є питання розвитку 

літакобудування, однак це вимагає значного часу для реалізації як напряму 

промислової політики держави. Отже, для поступового вирішення питання 

пропонується розробити та затвердити Державну програму закупівлі повітряних 

суден за державні кошти. Набуття державою таких об’єктів у власність дасть 

змогу перейти до наступного етапу євроінтеграції, відповідно до якого 

дозволятиметься передача таких об’єктів для подальшого використання суб’єктам 

господарювання за плату. 

Таким чином, питання розбудови та оновлення транспортної 

інфраструктури має стати пріоритетним і вимагає відповідних заходів державного 

регулювання. Інфраструктурна складова транспортної системи, на нашу думку, 
                                                           

17
 URL : https://espanarusa.com. 

18
 URL : https://cfts.org.ua/infographics/flot_ukrainskikh_aviakompaniy_skolko_samoletov_i_kakov_ikh_vozrast. 

19
 URL : https://www.avianews.com/airlines/advice/2016/09/16_ukrainian_airlines_fleet_age.shtml. 
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повинна бути визначена у нормативних актах. 

З урахуванням наведеного пропонуємо викласти статті 9, 10 Закону України 

№ 232/94-ВР у такій редакції: 

«Стаття 9. Правовий режим майна транспортної системи 

Основу правового режиму майна, що використовується для забезпечення 

функціонування транспортної системи та безпосереднього здійснення 

транспортної діяльності, становлять право власності та інші речові права, 

передбачені законодавством. [74, c.65-95] 

Майнові відносини у галузі транспорту опосередковуються використанням 

об’єктів транспортної інфраструктури, до яких належать транспортні засоби, 

споруди, устаткування транспорту, шляхи сполучення та інші об’єкти, визначені 

законодавством.  

Об’єкти транспортної інфраструктури можуть перебувати у державній, 

комунальній та приватній власності. Законом може бути визначено об’єкти 

транспортної інфраструктури, які можуть перебувати виключно у державній 

власності. 

Держава гарантує суб’єктам господарювання право доступу до 

використання об’єктів транспортної інфраструктури. 

Використання об’єктів транспортної інфраструктури здійснюється у 

порядку, визначеному законодавством. 

Стаття 10. Транспортні засоби 

Суб’єкти транспортної діяльності використовують транспортні засоби, що 

належать їм на праві власності або на інших законних підставах. 

Державна реєстрація транспортних засобів є обов’язковою, її умови та 

порядок визначаються спеціальними нормативними актами. 

Використання транспортних засобів повинно відповідати вимогам 

транспортної безпеки та екології, а також іншим вимогам, передбаченим 

законодавством.  

Особливості закупівлі транспортних засобів за державні кошти та порядок 

їх використання визначаються законом.» 
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Зважаючи на те, що функціонування транспортної системи 

опосередковується використанням різних видів транспортних засобів, а також 

ураховуючи деякі особливості такого використання, можна визначити 

різноплановість транспортної діяльності.[75, c. 9-17; 254; 255] 

У літературі запропоновано чимало критеріїв класифікації, які дають змогу 

звернутися до аналізу кожного виду транспортної діяльності. Однак не завжди 

критерій класифікації може охопити всі характерні ознаки того чи іншого виду 

транспортної діяльності або, навпаки, виокремити їх для розмежування. Отже, 

говорячи про класифікацію, насамперед слід мати на увазі, що вона зумовлює 

розподіл видів транспортної діяльності залежно від їх загальних ознак. Таким 

чином, йдеться про систему, побудовану на підставі загальних ознак, що дає 

можливість орієнтуватися у різноманітті видів транспортної діяльності. 

Питання видів транспортної діяльності переважно постає у контексті 

спеціального правового регулювання підгалузей транспортної системи, тому 

теоретична розробка прийомів узагальнення та класифікації видів транспортної 

діяльності може мати різний характер. Одним із таких прийомів, на нашу думку, є 

систематизація видів транспортної діяльності. [263] 

Систематизація (з грец. – впорядкування, належність до системи, системна 

класифікація предмета вивчення, групування, класифікація предметів і явищ) 

[587, c. 205] видів транспортної діяльності – це методологічний прийом 

визначення взаємозв’язку між видами транспортної діяльності за їх загальними і 

спеціальними ознаками, який зумовлює їх класифікацію, групування або інше 

об’єднання. Слід зауважити, що такий прийом визначення видів транспортної 

діяльності дає змогу не лише звернутися до критеріїв класифікації, а й пояснити 

системне значення категорій, що уособлюють окремі види транспортної 

діяльності. За теоретичних підстав сьогодні не становить складнощів визначити 

основні критерії класифікації перевезень, однак пояснити, чи охоплюють 

торговельне мореплавство або авіаційна діяльність різні види перевезень, можна 

саме завдяки застосуванню системного підходу у дослідженні цього питання. 

Отже, говорячи про вид транспортної діяльності, слід приділяти увагу не лише 
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загальним ознакам, а й родовим, спеціальним ознакам, узагальнення яких 

зумовлює визначення так званих «системних» видів транспортної діяльності 

(зокрема морегосподарської діяльності, авіаційної діяльності, автотранспортної 

діяльності тощо). Систематизація виступає у двох видах: нормативна і 

доктринальна. Про це свідчить нормативний досвід визначення «системних» 

видів транспортної діяльності та розроблені науковцями різнопланові критерії 

класифікації транспортної діяльності. 

Так, зокрема, у преамбулі чинного на сьогодні Національного 

класифікатора України «Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010», 

затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного 

регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 р. № 457
20

 (далі – КВЕД), 

акцентовано мету класифікації та підстави її впровадження. Цей документ і є 

прикладом нормативної систематики. 

Зокрема, у КВЕД зазначено, що останній всесвітній перегляд Міжнародної 

стандартної галузевої класифікації всіх видів економічної діяльності (ISIC) 

Статистична комісія ООН розпочала у 1999 р. Перегляд ініційовано у зв’язку зі 

швидким розвитком технологій, особливо у сфері інформаційної та 

телекомунікаційної діяльності, появою нових типів спеціалізації компаній, 

поділом праці, новими концептуальними підходами до класифікації професійних 

та адміністративних послуг. Також ураховано зростання попиту на більш повну та 

зіставлювану інформацію у деяких галузях, що становлять певний інтерес для 

міжнародних організацій у межах виконання міжнародних програм і державної 

політики, наприклад, програм щодо охорони довкілля, забезпечення населення 

питною водою, охорони здоров’я людини тощо. 

У межах Європейського статистичного простору, який окрім країн – членів 

ЄС, охоплює країни Європейської асоціації вільної торгівлі та більшість країн 

Центральної Європи, з 1993 р. статистичні дані вперше почали збирати та 

опрацьовувати за Класифікацією видів економічної діяльності ЄС (NACE) та 

                                                           

20
 URL: www.vmr.gov.ua/...6e72.../КВЕДи%2001-01-2012.doc. 
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Класифікацією продукції за видами економічної діяльності ЄС (CPA). NACE та 

CPA – складова міжнародної інтегрованої системи статистичних класифікацій. 

NACE – похідна класифікація від ISIC і для задоволення конкретних потреб 

користувачів у ЄС її більшою мірою деталізовано на нижчому рівні. 

В Україні національні статистичні класифікації видів економічної 

діяльності, продукції, товарів створювали, послуговуючись європейськими 

класифікаціями у незмінному виді. Упровадження Класифікації видів економічної 

діяльності (ДК 009-96), яку побудовано на базі NACE (Rev. 1), відбувалося 

протягом 1997–2000 рр. згідно з розробленим планом заходів, а починаючи із 

січня 2001 р. за цією Класифікацією здійснювали організацію статистичних 

спостережень, формування зведеної інформації та публікацію статистичних 

даних. Із 2006 р. набула чинності друга редакція Класифікації видів економічної 

діяльності (ДК 009:2005), побудована на базі NACE (Rev. 1.1). 

Відповідно до її мети КВЕД визначає основи для підготовки та поширення 

статистичної інформації за видами економічної діяльності. Основний принцип 

КВЕД полягає в об’єднанні підприємств, що виробляють подібні товари чи 

послуги або використовують подібні процеси для створення товарів чи послуг 

(тобто сировину, виробничий процес, методи або технології), у групи.  

Однак аналіз положень КВЕД свідчить, що йдеться саме про економічну 

діяльність, тому питання про відповідність нормам ГК України залишається 

відкритим. Також потребує з’ясування питання про визначення основних, 

допоміжних та другорядних видів діяльності.  

Структуру КВЕД утворюють секції, розділи, групи, класи. Транспортну 

діяльність зазначено у підрозділах, що стосуються функціонування транспорту, 

яким присвячено секцію Н «Транспорт, складське господарство, поштова та 

кур’єрська діяльність». У цій секції виокремлено такі розділи, групи та класи: 

1) наземний і трубопровідний транспорт: пасажирський залізничний 

транспорт міжміського сполучення, вантажний залізничний транспорт, інший 

пасажирський наземний транспорт (пасажирський наземний транспорт міського 

та приміського сполучення, надання послуг таксі, інший пасажирський наземний 



278 

 

транспорт), вантажний автомобільний транспорт, надання послуг перевезення 

речей, трубопровідний транспорт; 

2) водний транспорт: пасажирський морський транспорт, вантажний 

морський транспорт, пасажирський річковий транспорт, вантажний річковий 

транспорт; 

3) авіаційний транспорт: пасажирський авіаційний транспорт, вантажний 

авіаційний транспорт і космічний транспорт; 

4) складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту 

(допоміжне обслуговування наземного транспорту, допоміжне обслуговування 

водного транспорту, допоміжне обслуговування авіаційного транспорту, 

транспортне оброблення вантажів, інша допоміжна діяльність у сфері 

транспорту). 

Отже, наведене дає підстави для висновку, що класифікація видів 

транспортної діяльності здійснюється за критерієм виду транспорту. Таким 

чином, загальною та основною утворюючою ознакою будь-якого виду 

транспортної діяльності, на нашу думку, є вид транспорту і відповідна йому 

підгалузь транспортної системи. 

На практиці спектр транспортних послуг є досить широким, що дає підстави 

поряд із загальними ознаками транспортної діяльності детермінувати спеціальні, 

визначальні для того чи іншого виду транспортної діяльності. Доктринальна 

систематизація дає змогу згрупувати (поєднати) види транспортної діяльності та 

можливість класифікувати їх за різними критеріями.  

За предметною ознакою слід визначити перевезення (вантажів, пасажирів, 

багажу і пошти) як основний вид транспортної діяльності та інші види 

транспортних послуг (агентування, буксирування, аеронавігаційного 

обслуговування тощо).  

Особливістю здійснення транспортної діяльності є те, що вона не завжди 

обмежується строком або періодом надання транспортних послуг, наприклад, 

фрахтування, перевезення тощо. Така діяльність може здійснюватися і без 

визначення строку, наприклад, лоцманське проведення суден чи окремі види 
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аеропортових послуг. Отже, за критерієм строковості може йтися про строкові та 

безстрокові види транспортної діяльності. 

Із запровадженням в Україні ліцензування певних видів господарської 

діяльності такі види транспортної діяльності як перевезення пасажирів і 

небезпечних вантажів можуть здійснюватися лише за умови одержання 

суб’єктами транспортної діяльності відповідної ліцензії. Щодо багатьох інших 

видів транспортної діяльності законодавство не передбачає отримання ліцензії. 

Зокрема, це стосується фрахтування морських суден, транспортної експедиції. 

Таким чином, транспортна діяльність може бути ліцензованою і неліцензованою. 

Із виконанням програми реформування транспортного сектору економіки 

пов’язано створення конкурентного середовища на ринку транспортних послуг і 

забезпечення діяльності суб’єктів господарювання різних форм власності. Наразі 

за критерієм суб’єктів здійснення розрізняють загальносуб’єктну (здійснюється 

суб’єктами різних форм власності – перевезення, фрахтування морських суден) та 

обмеженосуб’єктну (здійснюється суб’єктами державної власності, наприклад, 

діяльність морських портів) транспортну діяльність. 

Залежно від ринку, в межах якого здійснюється надання транспортних 

послуг, транспортна діяльність може бути внутрішньою або зовнішньою. На 

відміну від внутрішньої транспортної діяльності, що провадиться на території 

України, зовнішня передбачає перетинання транспортним засобом митного 

кордону України. За цим критерієм виокремлюють внутрішні та міжнародні 

перевезення. Із цим пов’язують політичний курс на утвердження України як 

транзитної держави.  

В огляду на те, в якому режимі працює транспорт, можна визначити 

транспортну діяльність, що здійснюється у звичайному режимі, і транспортну 

діяльність, яка здійснюється у спеціальному режимі. Якщо транспортна діяльність 

провадиться у спеціальному режимі, вона спрямована на виконання спеціальних 

завдань, зокрема це стосується військових перевезень, перевезень у зв’язку з 

евакуацією населення внаслідок епідемій, стихійного лиха тощо. Так, 

організаційно-правові засади здійснення транспортної діяльності в особливий 
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період визначено у Законі України «Про функціонування єдиної транспортної 

системи України в особливий період», [527] згідно з яким здійснення 

транспортної діяльності в особливий період має бути спрямовано на забезпечення 

потреб Збройних Сил України та інших військових формувань, народного 

господарства і цивільної оборони в перевезеннях. 

Транспортну діяльність, яка здійснюється у спеціальному режимі, можуть 

характеризувати спеціальні вимоги щодо її провадження. Наприклад, перевезення 

небезпечних вантажів здійснюється на підставі Закону України «Про перевезення 

небезпечних вантажів», [509] яким визначено спеціальні умови (на відміну від 

правил перевезення тим чи іншим видом транспорту) перевезення особливої 

категорії вантажів – небезпечних. До того ж стосовно кожного виду транспорту є 

спеціальні нормативні акти з питань перевезення небезпечних вантажів. 

Залежно від підгалузі транспортної системи, яка опосередковує надання 

відповідних транспортних послуг і зумовлює використання відповідної 

транспортної інфраструктури, можна визначити діяльність залізничного, 

морського, річкового, автомобільного, авіаційного та міського електротранспорту. 

У цьому контексті критерій виконує системно-узагальнюючу роль, оскільки за 

цим критерієм деякі види транспортної діяльності отримали іншу, узагальнену 

назву: автотранспортна діяльність, авіаційна діяльність, торговельне 

мореплавство тощо. Наведене передбачає можливість об’єднання видів 

транспортної діяльності в одну категорію, що, на нашу думку, відповідає ознакам 

нормативної і доктринальної систематизації та засвідчує відмінність від 

звичайного прийому класифікації. 

Результатом нормативної систематизації є визначення такого виду 

транспортної діяльності як торговельне мореплавство, [238; 73] оскільки воно 

відрізняється від інших видів мореплавства. На відміну від торговельного, 

риболовним є мореплавство, пов’язане із використанням судна для рибного або 

іншого морського промислу. Військовим є мореплавство, що зазвичай 

здійснюється для державних потреб і пов’язано із несенням військової служби.  

За змістом ст. 1 КТМ України торговельне мореплавство – це діяльність, 
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пов’язана з використанням суден для перевезення вантажів, пасажирів, багажу та 

пошти, рибних та інших морських промислів, розвідки та видобування корисних 

копалин, виконання буксирних, криголамних і рятувальних операцій, 

прокладання кабелю, також для інших господарських, наукових і культурних 

цілей. Відповідно до цього визначення: (а) торговельне мореплавство є 

різновидом мореплавства; (б) не визначено всіх видів діяльності, які належать до 

торговельного мореплавства, оскільки перелік, наведений у ст. 1, не є вичерпним; 

(в) визначено цілі, для яких має здійснюватися торговельне мореплавство – 

господарські, наукові, культурні. 

З огляду на неоднозначність правової природи торговельного мореплавства 

науковий інтерес становить дискусія стосовно правильності вжиття термінів, а 

саме: яке поняття слід застосовувати – «торговельне мореплавство» чи 

«морегосподарська діяльність»? [76, c. 6-11] Зазначимо, що у постанові Кабінету 

Міністрів України від 7 жовтня 2009 р. № 1307 «Про затвердження морської 

доктрини України на період до 2035 р.» [460] вжито поняття морської діяльності, 

морської господарської (морегосподарської діяльності) та торговельного 

судноплавства у різних значеннях. 

На нашу думку, розмежування наведених категорій є теоретично ймовірним 

і зумовлено практикою. Загальний характер мають категорії «морська діяльність» 

і «торговельне мореплавство», а спеціальний – «морегосподарська діяльність». 

Разом із тим вважаємо, що наділяти категорію «морської діяльності» ознаками 

господарської діяльності з огляду на запропоноване легальне визначення підстав 

немає. Водночас теоретична дефініція категорії «морегосподарська діяльність» 

повинна зумовлювати господарсько-правовий інтерес. З урахуванням 

викладеного визначення морегосподарської діяльності як господарської 

діяльності, що здійснюється у сфері торговельного мореплавства, є цілком 

можливим. Для закріплення загального та спеціального характеру наведених 

категорій пропонуємо ч. 2 ст. 1 КТМ України викласти у такій редакції: 

«Морегосподарська діяльність – це господарська діяльність, що здійснюється у 

сфері торговельного мореплавства». 
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Загальнотеоретичний інтерес із позицій систематизації становить категорія 

«авіаційна діяльність». [252] Так, згідно зі ст. 1 ПК України авіаційна діяльність – 

це діяльність фізичних та юридичних осіб у галузі авіації та/або організація 

повітряного руху України. У п. 1.3 Положення про державного інспектора з 

авіаційного нагляду у Державній авіаційній службі України, затвердженого 

наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 9 лютого 2010 р. № 68, 

[464] зазначено, що авіаційна діяльність – діяльність фізичних та юридичних осіб, 

спрямована на створення умов та використання повітряного простору людиною за 

допомогою повітряних суден. Згідно з Правилами розслідування авіаційних подій 

та інцидентів в авіації Збройних Сил України, затвердженими наказом Міністра 

оборони України від 19 травня 2010 р. № 256, [485] авіаційна діяльність – 

діяльність, пов’язана з використанням повітряного простору із застосуванням 

повітряних суден.  

Значна кількість варіацій у визначенні одного поняття зумовлює 

необхідність доктринальної дефініції авіаційної діяльності. На нашу думку, 

правова сутність авіаційної діяльності розкривається через сукупність 

притаманних їй ознак: загальногалузевих і спеціальних. Загальногалузеві ознаки – 

це сутнісні ознаки, за змістом яких авіаційну діяльність можна визначити як вид 

господарської діяльності. Спеціальні ознаки характеризують авіаційну діяльність 

у цілому та її окремі види із позицій визначення особливостей, притаманних їй як 

виду транспортної діяльності, та власне характеризують відповідну підгалузь 

транспортної системи. Зважаючи на викладене, авіаційна діяльність є суспільно 

корисною діяльністю, видом господарської діяльності, що належить до сфери 

матеріального виробництва і становить підгалузь транспортної системи, 

опосередковуючи разом із тим здійснення різних видів господарської діяльності у 

сфері цивільної авіації. Такого висновку можна дійти на підставі аналізу 

Міжнародної стандартної класифікації усіх видів економічної діяльності 

(прийнято ООН у 1968 р.), а також відповідно до статей 260, 261 ГК України. 

Деякі види транспортної діяльності можуть набувати спеціальних ознак. У 

цьому зв’язку згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 серпня 
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2013 р. № 843-р затверджено Перелік пріоритетних галузей економіки. [461] 

Транспортну інфраструктуру за напрямами будівництва, реконструкції і 

технічного переоснащення у сфері транспортної інфраструктури віднесено до 

пріоритетних галузей економіки, щодо яких передбачено перспективи 

інвестування. Отже, визначення інфраструктурної діяльності можна вважати 

своєчасним і таким, що потребує перспективи спеціального правового 

регулювання. 

Дефініції транспортної діяльності та її видів однозначно пов’язані із 

визначенням транспорту як галузі економіки. Згідно з ч. 1 ст. 260 ГК України 

галузь визначається як сукупність усіх виробничих одиниць, які здійснюють 

переважно однакові або подібні види виробничої діяльності. Відповідно до ст. 261 

ГК України галузь транспорту належить до сфери матеріального виробництва. В 

юридичній літературі акцентовано, що законодавець не є послідовним у 

визначенні понять галузей і сфер економіки. [16, c. 20] Так, в одних нормативних 

актах транспортного законодавства йдеться про сферу транспорту, а в інших – про 

галузь. 

Оскільки транспортна система є багатокомпонентною, це посилює значення 

ролі транспорту в економіці та дає змогу визначити галузь транспорту як 

складову економіки. [227] 

Узагальнюючи основні теоретичні положення господарсько-правової 

концепції визначення транспортної системи з огляду на характер внутрісистемних 

господарських зв’язків, пропонуємо внести зміни до глави 32 ГК України, а саме 

викласти частини 1–3 ст. 307 у такій редакції:  

«Стаття 307. Транспортна діяльність 

1. Транспортна діяльність – це господарська діяльність з надання 

транспортних послуг, пов’язана із використанням об’єктів транспортної 

інфраструктури. 

2. Транспортна діяльність здійснюється відповідно до загальних принципів 

господарювання та принципів безпеки і конкуренції у транспортній системі. 

3. Транспортна діяльність здійснюється суб’єктами господарювання з 
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метою одержання прибутку.» 

У зв’язку з наведеним вважаємо за доцільне внести відповідні зміни до 

Закону України № 232/94-ВР і викласти ст. 6 у такій редакції: 

«Стаття 6. Транспортна діяльність 

Транспортною діяльністю є господарська діяльність з перевезення 

пасажирів, вантажів, багажу та пошти, а також надання інших транспортних 

послуг, що здійснюється суб’єктами господарювання у порядку, передбаченому 

законодавством. 

Транспортна діяльність здійснюється відповідно до загальних принципів 

господарювання, принципів безпеки і конкуренції у транспортній системі та 

пов’язана із використанням об’єктів транспортної інфраструктури. 

Для провадження окремих видів транспортної діяльності законодавство 

може передбачати одержання ліцензій, сертифікатів та/або інших дозвільних 

документів. 

Здійснення транспортної діяльності опосередковується укладанням 

транспортних договорів, а також може передбачати надання послуг відповідно до 

державних замовлень і договорів про організацію перевезень. 

Провадження транспортної діяльності може бути результатом господарської 

взаємодії суб’єктів господарювання у вирішенні питання про організацію такої 

діяльності відповідно до вимог законодавства.» 

Таким чином, вважаємо, що використання транспортних засобів є 

спрямованим і, як правило, передбачає здійснення транспортної діяльності. З 

урахуванням наведеного транспортну систему України характеризує наявність 

інфраструктурної складової, яка забезпечує її галузеву функціональність.  

Систематизація видів транспортної діяльності зумовлює теоретичне 

виокремлення різних видів транспортної діяльності, узагальнення її ознак і дає 

змогу об’єднувати види транспортної діяльності у спільні категорії, відповідно до 

яких визначають підгалузі транспортної системи. Систематизація виконує 

диференціально-системну функцію у процесі дослідження правової природи видів 

транспортної діяльності та їх функціональної ролі у транспортній системі. 
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Систематизація видів транспортної діяльності дає можливість визначити їх 

різноплановість, що забезпечує функціонування транспортної системи у складі 

підгалузей і наявність внутрісистемних господарських зв’язків. 

 

 

 

Висновки до Розділу 3 

Державне регулювання відносин з організації транспортної системи 

пропонується визначати як здійснення державою правових та організаційно-

управлінських заходів, спрямованих на організацію транспортної системи 

відповідно до особливостей її функціонування та галузевої інституційності, а 

також на упорядкування діяльності суб’єктів господарювання, які забезпечують її 

галузеве функціонування, з метою реалізації транспортної політики та виконання 

галузевих завдань шляхом застосування засобів і механізмів регулювання, 

передбачених законодавством. 

З’ясовано, що транспортна політика передбачає здійснення державою 

економічної стратегії та економічної тактики, спрямованих на науково 

обґрунтовану, послідовну і систематичну реалізацію комплексу заходів 

стимулюючого впливу, що зумовлюють досягнення галузевої мети транспортної 

системи та забезпечують перспективу її функціонування та розвитку.  

Констатовано, що транспортній політиці властиві такі кваліфікуючі ознаки: 

нормативність, галузевий характер, відповідний суб’єктний склад і публічний 

характер. За критерієм масштабу заходів реалізації транспортна політика може 

характеризуватися як загальнодержавна, регіональна або міжнародна, різновидом 

якої є європейська транспортна політика. 

З огляду на ознаку галузевої інституційності транспортної системи 

пропонується розрізняти заходи загальносистемного і внутрісистемного 

державного регулювання транспортної системи. Внутрісистемне державне 

регулювання є похідним від загальносистемного, пов’язаним із ним та 

узгодженим регулюванням, відповідно до якого визначаються особливості 
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державного регулювання підгалузей транспортної системи.  

Транспортна стратегія визначається як різновид правової стратегії, яка 

відповідно до галузевої ознаки є концепцією розвитку транспортної системи 

України, спрямованою на впровадження нових принципів формування та 

координації державної політики у транспортній галузі, а також удосконалення 

законодавства для комплексного вирішення наявних проблем у контексті 

дотримання евроінтеграційного курсу та імплементації Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС.  

Доведено, що категорія «транспортна стратегія» має застосовуватися щодо 

визначення напрямів і сукупності заходів державного регулювання 

(одноступеневих, дво- або більше ступеневих), а на нормативному рівні доцільно 

застосовувати форму нормативного акта – державної програми розвитку 

транспортної системи.  

Засоби державного регулювання транспортної системи визначено як 

передбачені законодавством інструменти регулюючого впливу держави на 

діяльність суб’єктів господарювання, які здійснюють транспортну діяльність, що 

застосовуються з метою отримання необхідного для суспільства результату щодо 

забезпечення належного і безперебійного функціонування транспортної системи. 

З урахуванням особливостей транспортної системи запропоновано поділ засобів 

на загальносистемні та спеціально-інституційні. 

Доведено, що функціональна єдність суб’єктів транспортної системи 

не абсолютна, її можна досягти шляхом розподілу функцій транспортної системи 

між її суб’єктами. 

Наголошено, що функціональність транспортної системи забезпечується на 

загальносистемному та внутрісистемному рівнях. Із результатів функціональності 

підсистем (підгалузей) на внутрісистемному рівні складається результат 

функціональності транспортної системи в цілому. Незважаючи на те, що на 

внутрісистемному рівні галузева мета конкретизується, вона є похідною і 

нерозривно пов’язаною із загальною галузевою метою. Загальна галузева мета 

транспортної системи забезпечує її організаційно-структурну єдність як 
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господарського утворення.  

Наведено поділ ознак транспортної діяльності на загальні (родові) і 

спеціальні (галузеві) та запропоновано її визначення як суспільно корисної 

господарської діяльності, що здійснюється за плату, відповідно до галузевої мети і 

галузевих завдань транспортної системи, спрямована на функціонування 

транспортної системи, наявність предметно-галузевих внутрісистемних 

господарських зв’язків між суб’єктами транспортної системи, а також є показником 

результативності галузевого функціонування транспортної системи, відповідно до 

якого держава визначає напрями її подальшого розвитку та інтеграції у системи 

вищого рівня. 

З’ясовано, що транспортна система матеріалізує певні види господарської 

діяльності шляхом їх відносного відособлення на галузевому рівні. На відміну від 

інших видів господарської діяльності, провадження транспортної діяльності 

прямо або опосередковано пов’язано із використанням транспортних засобів.  

Стверджується, що диференціально-системну функцію у процесі 

дослідження правової природи транспортної діяльності виконує систематизація 

видів транспортної діяльності, яка передбачає теоретичне виокремлення різних 

видів транспортної діяльності, а також дає змогу об’єднувати види транспортної 

діяльності у спільні правові категорії. Визначено нормативний та доктринальний 

характер систематизації. 
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РОЗДІЛ 4 

СПЕЦІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ВІДНОСИН З ОРГАНІЗАЦІЇ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ  

 

 

4.1 Дозвільні транспортні процедури 

Сучасні тенденції розвитку і реформування транспортної системи та 

значний вплив основних директив ЄС із питань транспорту зумовлюють 

застосування системно-структурного підходу до визначення засобів державного 

регулювання транспортної діяльності, їх правового регулювання та порядку 

використання. Актуальним, на нашу думку, є питання про узагальнення всіх дій і 

формальностей, пов’язаних зі з’ясуванням функціонального призначення засобів 

державного регулювання та їх застосуванням. Ураховуючи практичну 

спрямованість і теоретичний інтерес, визначення засобів державного регулювання 

виходить за межі традиційного уявлення, тому науковці різних правових 

спеціальностей наполегливо характеризують їх, послуговуючись іншою 

термінологією.  

В юридичній науці запроваджено інститут адміністративної процедури, 

головним призначенням якого є створення правового механізму взаємодії 

публічної адміністрації із приватними особами, завдяки якому права цих осіб 

будуть реалізовані найефективнішим способом. Визначення адміністративної 

процедури зводиться до того, що це структурований, нормативно закріплений 

порядок прийняття адміністративних актів або укладення адміністративно-

правових договорів, спрямований на вирішення конкретних справ у сфері 

публічного управління. [12, c. 5-6] Водночас адміністративні процедури дедалі 

частіше пов’язують із господарською діяльністю [559; 565] і засобами державного 

регулювання. [187] Таким чином, як зазначає Ю. О. Тихомиров, система, об’єкти і 

методи адміністративного права відчувають зміни, втрачає своє значення 

«заборонно-наказовий» елемент галузі та наголошується роль головних функцій – 
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державного управління, державного регулювання, легалізації, контролю і нагляду. 

[625] Отже, у науковому просторі відбувається переосмислення класичних 

галузевих термінів, вони доповнюються, уточнюються, а іноді й цілком виходять 

за межі певної галузі права. Наведене становить свого роду виклик для галузей 

права, який не завжди може бути сприйнятий і правильно оцінений.  

Зазначимо, що законодавець відносить дозвільну систему до сфери 

господарської діяльності відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у 

сфері господарської діяльності». [433] Отже, дозвільна система у сфері 

господарської діяльності – сукупність урегульованих законодавством відносин, 

які складаються між дозвільними органами, адміністраторами та суб’єктами 

господарювання у зв’язку із видачею документів дозвільного характеру, 

переоформленням, анулюванням документів дозвільного характеру. Дозвільна 

(погоджувальна) процедура – сукупність дій, що здійснюються адміністраторами 

та дозвільними органами під час проведення погодження (розгляду), оформлення, 

надання висновків тощо, які передують отриманню документа дозвільного 

характеру. Втім, наведене у законі визначення дозвільної системи через поняття 

відносин, а дозвільної процедури через сукупність дій не може бути взято за 

основу для теоретичної розробки нової категорії господарського права. [237] До 

того ж відповідно до ст. 2 дія цього Закону поширюється на дозвільні органи, 

адміністраторів, уповноважений орган та суб’єктів господарювання, які мають 

намір провадити або провадять господарську діяльність. На нашу думку, все те, 

що пов’язано із терміном «дозвіл», стосується дотримання законодавчо 

визначених умов здійснення окремих видів господарської діяльності, а у разі 

невиконання таких умов має наслідком неможливість здійснення окремих видів 

господарської діяльності. Отже, наведене у Законі України «Про дозвільну 

систему у сфері господарської діяльності» положення про адресованість 

дозвільної системи суб’єктам господарювання, які мають намір провадити або 

провадять господарську діяльність, потребує уточнення. Не можна також оминути 

питання про сферу дії Закону, оскільки його дія не поширюється на відносини у 

сфері ліцензування господарської діяльності (крім відносин щодо видачі 
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документів дозвільного характеру, необхідних для отримання ліцензії на 

провадження певного виду господарської діяльності) та дозвільну діяльність у 

сфері цивільної авіації. З огляду на викладене вважаємо, що зазначений Закон 

втрачає позиції основного нормативного акта з питань ліцензування окремих 

видів транспортної діяльності та видачі дозволів у сфері цивільної авіації, тому 

відповідні норми варто навести у спеціальних нормативних актах транспортного 

законодавства – у транспортних законах. 

Існування дозвільної системи зумовлено встановленням відповідних 

правових заборон, що мають на меті запобігати настанню несприятливих для 

держави, суспільства, особистості наслідків, нівелювати загрози безпеки. 

Реалізація таких заборон передбачає обов’язок усіх осіб, які охоплюються сферою 

дії дозвільної системи, утримуватися від їх порушення, тобто за відсутності 

наданого в установленому порядку дозволу (дозвіл долає дію заборони) 

здійснення конкретного виду діяльності заборонено (у деяких випадках про таку 

заборону зазначено безпосередньо у законодавчих актах). Відповідність суб’єктів 

господарювання умовам дозволу, за яких можна його отримати (наявність 

необхідного майна, освіти, організаційно-правової форми тощо), контролюється 

державою як попередньо (перед отриманням дозволу), так і згодом (протягом 

усього періоду його дії), що і становить сутність дозвільної системи.  

Процесуальну сторону дозвільної діяльності характеризує здійснення 

дозвільного провадження, яким встановлюється порядок здійснення конкретних 

дозвільних процедур, у тому числі: проведення попередніх контрольно-

наглядових заходів, надання дозволу, застосування оперативних санкцій до 

суб’єкта тощо. [603, c. 134-139] Дозвільна система є дієвим правовим 

інструментом державного регулювання, [665] саме тому в літературі її 

визначають як сукупність спеціальних правових засобів, які забезпечують 

регулювання відносин у різних сферах. [603] К. І. Апанасенко   зазначає, що 

дозвільні правовідносини не є адміністративними, однак вони опосередковують 

надання адміністративних послуг – видачу документів дозвільного характеру. 

Разом із тим такі правовідносини не вичерпуються і не завершуються видачею 
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дозвільного документа суб’єкту господарювання, вони можуть мати ще такі 

етапи: продовження строку дії дозволу, анулювання, зупинення дії дозвільного 

документа. [30] Наприклад, у Грузії дозвільні правовідносини охоплюють 

правовідносини щодо обігу прав за документами дозвільного характеру. Дозвіл 

визначається як право здійснювати дію, передбачену законом, на визначений або 

обмежений строк, безпосередньо пов’язане з об’єктом і таке, що забезпечує 

відповідність наміру умовам, передбаченим законом. [499] 

Дозвільна система є формою попереднього контролю законності набуття 

спеціальної правоздатності, правового статусу суб’єкта дозвільної системи, 

поточного спостереження за виконанням вимог, установлених для дозволеної 

діяльності, та наступного за законністю припинення дозволеної діяльності. 

Дозвільну систему доцільно розглядати як таку, що формується на основі 

правовідносин між суб’єктами права щодо легалізації здійснення того чи іншого 

виду діяльності. Із формального погляду дозволи потрібні тільки у разі 

встановлення державою спеціальних режимів здійснення відповідної діяльності. 

Дозвіл є реалізацією комплексу заходів із надання суб’єктам господарювання 

дозволу на конкретний вид підприємницької діяльності. [67] Дозвіл за ступенем 

юридичного впливу перебуває між правом і забороною, але на відміну від 

заборони, не перешкоджає провадженню підприємницької або іншої діяльності. 

Суть дозволу полягає не у наданні права фізичній або юридичній особі 

здійснювати заборонені дії, а у забезпеченні кваліфікованого, технічно і 

технологічно обґрунтованого здійснення відповідної діяльності. [724] 

Для визначення особливостей організації транспортної системи поняття 

дозволу найбільшою мірою стосується вжиття імперативних норм, що забезпечує 

подальше вирішення питання можливого здійснення певних видів транспортної 

діяльності та забезпечення галузевого функціонування транспортної системи. 

Разом із тим зазначимо, що віднесення дозволу до умови здійснення транспортної 

діяльності зумовлює доцільність звернення не лише до класичного визначення 

процедури одержання дозволу, [116; 302] а й до решти пов’язаних із цим питань. 

Визначення дозвільних транспортних процедур може бути результатом 
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теоретичного узагальнення різних наукових підходів.  

Із позицій загального системного аналізу визначення дозвільної 

транспортної процедури пов’язано із поняттям процедури. Процедура (від лат. 

procedure – просуватися) – офіційно встановлений чи узвичаєний порядок 

здійснення, виконання або оформлення чого-небудь.[586] Цей термін вказує на 

ряд яких-небудь дій, хід виконання чого-небудь. [587] 

В юридичній літературі визначається правова процедура. Зокрема, 

акцентовано на тому, що це законодавчо встановлені засоби реалізації норм 

права, що гарантують досягнення цілей правового регулювання у сфері 

суспільних відносин. Запропоновано визначати правову процедуру як нормативно 

врегульовану певну послідовність дій, пов’язаних цільовим напрямом, що 

здійснюються в імперативній чи диспозитивній формах, у визначені строки, при 

цьому результати провадження дій мають юридичну фіксацію. Правові процедури 

потрібні для впорядкування юридичного процесу. Юридичний процес передбачає 

правові процедури, що становлять «допоміжний механізм» здійснення 

юридичного процесу, є його складовими. Сутнісне призначення і процедури, і 

процесу однакове – гарантувати наявність правової реальності, упорядкувати 

відносини у межах правового поля. [579, c. 6-7]  

Отже, традиційне визначення правової процедури зводиться до визнання її 

комплексом правових відносин. Вважається, що таку процедуру становлять лише 

певні правовідносини, що як різновид суспільних відносин уже охоплюють 

поведінку суб’єктів. [701, c. 106-114] З іншого боку, в літературі пропонується 

визначати правову процедуру як сукупність юридичних дій. Зокрема, йдеться про 

сукупність послідовних дій, які регламентарно встановлені для реалізації 

суб’єктами своїх конституційних повноважень і функцій, або як нормативно 

встановлений порядок вчинення дій. [529, c.3-9] Правові процедури також 

визначаються як засоби гарантування свободи. Під процедурою у такому разі 

пропонується розуміти певний порядок учинення дій, спрямований на реалізацію 

відповідного правовідношення. [681] Щодо дозвільних транспортних процедур, 

то їх визначення з позиції правової процедури вважаємо логічним, оскільки вони 
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визначаються в площині права. У нашому випадку, - щодо правової організації 

транспортної системи. 

Наявність процедурних механізмів є характерною для соціально-

нормативного регулювання в цілому. Реалізація практично всіх різновидів 

соціальних норм потребує процедур і відповідних процедурних норм. Правова 

процедура становить систему, яка: орієнтована на досягнення конкретного 

правового результату; складається із послідовних актів поведінки і як діяльність 

внутрішньо структурована правовими відносинами; має модель (програму) свого 

розвитку, заздалегідь установлену на нормативному або індивідуальному рівні; 

ієрархічно побудована; постійно перебуває в динаміці, розвитку; становить засіб 

реалізації основних, головних для неї правовідносин. Реалізуючи правові норми, 

процедура працює з основними правовідносинами в різних аспектах. Її роль варто 

оцінювати з урахуванням того, що виникнення та розвиток правовідносин 

пов’язані із дією різних елементів правової норми, і процедура може бути 

формою опосередкування будь-яких із них і відповідно, на будь-якому етапі 

розвитку правовідносин. [ 520, c.72-73] 

Наведені теоретичні положення, що зумовлюють визначення дозвільних 

процедур, можна вважати підставою для з’ясування особливостей таких процедур 

у транспортній системі, а з огляду на те, що вони стосуються одного із видів 

господарської діяльності, – транспортної діяльності, такі процедури мають 

господарсько-правову природу. На відміну від загальноприйнятого розуміння їх 

як правовідносин або сукупності юридичних дій, визначення дозвільних 

транспортних процедур може бути запропоноване у двох теоретичних аспектах: 

нормативному і суб’єктному.  

Нормативний характер дозвільних транспортних процедур дає змогу 

визначити їх як засоби державного регулювання, що застосовуються з метою 

забезпечення галузевого функціонування транспортної системи, що мають 

імперативний характер і відповідно до їх правової природи становлять умову 

здійснення певних видів транспортної діяльності у випадках, передбачених 

законодавством. Такий підхід є логічним для акцентування організаційно-
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управлінського внутрісистемного господарського зв’язку, однак не може мати 

самостійного значення, оскільки його доповнює суб’єктна ознака. Ця ознака 

найбільшою мірою розкриває господарсько-правові риси і дає підстави 

констатувати обов’язок суб’єктів господарювання, які мають намір здійснювати 

транспортну діяльність, отримати дозволи, необхідні для здійснення певних видів 

транспортної діяльності, обов’язок дотримуватися вимог законодавства щодо 

порядку одержання дозволів, а також обов’язок додержуватися ліцензійних або 

інших дозвільних вимог законодавства щодо провадження тих видів транспортної 

діяльності, на здійснення яких видано дозвільний документ. Отже, зауважимо, що 

визначення дозвільних транспортних процедур має відбуватися саме у межах 

господарського права і не може бути пов’язано з адміністративно-правовою 

концепцією, яка значно звужує їх змістовну складову.  

На нашу думку, дозвільні транспортні процедури у контексті 

функціонування транспортної системи відповідно до їх суб’єктно-галузевої 

ознаки можна визначити як засоби державного регулювання, що передбачають 

виконання суб’єктами транспортної діяльності обов’язків з отримання дозвільних 

документів, дотримання визначеного законодавством порядку одержання таких 

документів і дотримання законодавства, що регулює особливості провадження 

окремих видів транспортної діяльності, для здійснення яких одержано дозвільні 

документи.  

Дозвільним транспортним процедурам властиві такі ознаки: нормативність, 

імперативний характер, галузева спрямованість, суб’єктний склад, процедурність, 

документарний результат. Наведені ознаки дають змогу розкрити їх 

функціональне призначення як засобів державного регулювання, що 

забезпечують правову організацію транспортної системи. Отже, дозвільні 

транспортні процедури врегульовані нормами права. Звернення до таких 

процедур і дотримання послідовності у процесі застосування є обов’язковим і 

спрямовано на виконання умови, за якої можливе здійснення певних видів 

транспортної діяльності та забезпечується галузева спрямованість.  

Зазначимо, що відповідно до ст. 4 Закону України «Про дозвільну систему у 
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сфері господарської діяльності» виключно законами, які регулюють відносини, 

пов’язані з одержанням документів дозвільного характеру, встановлюються: 

необхідність одержання документів дозвільного характеру та їх види; дозвільний 

орган, уповноважений видавати документ дозвільного характеру; платність або 

безоплатність видачі (переоформлення, анулювання) документа дозвільного 

характеру; строк видачі документа дозвільного характеру або відмови у його 

видачі; вичерпний перелік підстав для відмови у видачі, переоформлення, 

анулювання документа дозвільного характеру; строк дії документа дозвільного 

характеру або необмеженість строку дії такого документа; перелік документів 

дозвільного характеру у сфері господарської діяльності; перелік і вимоги до 

документів, які суб’єкту господарювання необхідно подати для одержання 

документа дозвільного характеру.  

Варто також звернути увагу, що застосування дозвільних транспортних 

процедур є проявом дієздатності суб’єктів господарювання, оскільки вони 

приймають рішення стосовно обрання видів транспортної діяльності, ініціюють 

початок таких процедур і результат завжди адресований саме цим суб’єктам. 

Отже, суб’єкти господарювання ініціюють дозвільні транспортні процедури, 

беруть в них участь; отримання ними дозвільного документа свідчить про 

завершення процедури та виконання вимог законодавства.  

Документарний результат дозвільних транспортних процедур означає 

видачу суб’єкту господарювання дозвільного документа в порядку, 

передбаченому законодавством. Саме таким чином можна пояснити 

процедурність, послідовність у діях суб’єктів господарювання, інстанційність 

щодо вирішення питання про те, куди звертатися та/або оскаржувати негативний 

результат. Оскільки за умов позитивного результату дозвільних транспортних 

процедур суб’єкт господарювання може одержати різні документи (ліцензія, 

сертифікат, рішення конкурсного комітету тощо), відмінні один від одного за 

формою і змістом, вони не завжди набувають ознак дозволу.  

В юридичній літературі пропонується розглядати дозвіл як інтегруючу 

основу у регламентації відповідних видів діяльності, що визначає сутність і зміст 
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юридичного режиму провадження такої діяльності. Конкретна мета відповідних 

режимів має визначатися нормативно, водночас важливо, щоб дозвільний порядок 

не дублював інших регулюючих процедур діяльності суб’єктів. Дозволи потрібні 

тільки у разі встановлення державою спеціальних адміністративно-правових 

режимів провадження відповідної діяльності або використання певних об’єктів. 

Суть дозволу полягає у наданні особі не права здійснювати заборонені дії, а у 

забезпеченні кваліфікованого та безпечного здійснення діяльності. [67]  

Поняття дозвільного документа вжито нами як узагальнюючу категорію 

щодо всіх документів, які охоплюються ознаками документа дозвільного 

характеру. Зазначимо, що у Законі України «Про дозвільну систему у сфері 

господарської діяльності» поняття дозволу не наведено, однак пов’язується з 

визначенням документа дозвільного характеру. Законодавець визначає документ 

дозвільного характеру саме як дозвіл, висновок, рішення, погодження, свідоцтво, 

інший документ в електронному виді (запис про наявність дозволу, висновку, 

рішення, погодження, свідоцтва, іншого документа в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 

(далі – ЄДР), який дозвільний орган зобов’язаний видати суб’єкту 

господарювання у разі надання йому права на провадження певних дій щодо 

здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності та/або за 

відсутності якого суб’єкт господарювання не може провадити певні дії щодо 

здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності. У Законі 

України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської 

діяльності» [510] йдеться про: дозвіл на участь у дорожньому русі транспортних 

засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні; 

погодження відведення землі та водного простору для торговельного 

мореплавства, здійснення будівельних та інших робіт у зоні дії навігаційного 

обладнання і морських шляхів. Таким чином, за змістом зазначеного Закону до 

документів дозвільного характеру не належать ліцензії, сертифікати та інші 

дозвільні документи, які видаються відповідно до спеціальних нормативних актів 

транспортного законодавства. На нашу думку, з метою узагальнення всіх 
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документів, які опосередковують поняття дозволу і видача яких зумовлює право 

здійснювати певні види транспортної діяльності, слід застосовувати категорію 

«дозвільні транспортні документи».  

Дозвільні транспортні документи – видані відповідно до законодавства 

уповноваженим органом державної влади дозвільні документи, які засвідчують 

виконання суб’єктом транспортної діяльності вимог нормативно-правових актів 

щодо отримання дозволу для здійснення певних видів транспортної діяльності з 

метою забезпечення функціонування транспортної системи. Дозвільні 

транспортні документи характеризуються такими ознаками: універсальністю, 

нормативністю, письмовою формою та спеціальним змістом. До числа дозвільних 

транспортних документів належать ліцензії, свідоцтва, сертифікати, а також інші 

документи, що свідчать про надання схвалення/згоди/дозволу і передбачені 

законодавством. Типовою для дозвільних транспортних документів є письмова 

форма, обов’язкова складова змісту – фіксація права суб’єкта господарювання 

здійснювати певний вид транспортної діяльності. Ці документи мають окрему 

сферу застосування – транспортна система України. 

Основними положеннями, що характеризують практичну доцільність та 

законодавче врегулювання дозвільних транспортних процедур, можуть бути такі: 

(а) впливають на реалізацію прав і законних інтересів суб’єктів транспортної 

діяльності; (б) спрямовані на розвиток добросовісної конкуренції у транспортній 

системі; (в) забезпечують нормативність процедури видачі дозвільних 

транспортних документів; (г) передбачають відповідальність за порушення вимог 

законодавства щодо видачі дозвільних транспортних документів.  

Для усунення суперечностей у законодавстві, а також ураховуючи, що 

питання видачі дозволів мають бути урегульовані законом, «дозвільні транспортні 

процедури» і «дозвільні транспортні документи» мають стати правовими 

категоріями шляхом включення до Закону України № 232/94-ВР. 

До основних категорій дозвільних транспортних процедур належать 

ліцензійні, сертифікаційні, реєстраційні дозвільні транспортні процедури. Однак 

це не вичерпний перелік усіх дозвільних транспортних процедур, які сьогодні 
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передбачені законодавством.  

Законом України «Про автомобільний транспорт» передбачено видачу 

таких дозвільних транспортних документів: (а) дозвіл на здійснення міжнародних 

перевезень автомобільним транспортом – документ, що видається 

уповноваженими органами Договірних Сторін міжнародним автомобільним 

перевізникам для в’їзду, транзитного проїзду через територію Договірних Сторін, 

а також здійснення інших видів перевезень, передбачених законодавством; 

(б) дозвіл органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування – 

документ, який надає право на здійснення перевезень пасажирів на автобусному 

маршруті загального користування; (в) дозвіл узгодження умов та режимів 

перевезень – додатковий дозвіл, що видається уповноваженими органами на 

проїзд великовагового та (або) великогабаритного транспортного засобу. [429] На 

нашу думку, наявні підстави відносити до числа дозвільних транспортних 

процедур процедуру проведення конкурсу з перевезення пасажирів на 

автобусному маршруті загального користування. Її порядок визначено у постанові 

Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. № 1081 «Про затвердження 

Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті 

загального користування». За результатами цієї процедури конкурсний комітет 

приймає рішення на закритому засіданні та оформляє його протоколом. 

Організатор перевезень на внутрішньообласних, внутрішньорайонних і міських 

автобусних маршрутах не пізніше десяти робочих днів із дня опублікування 

рішення на офіційному веб-сайті укладає з переможцем конкурсу договір згідно з 

обов’язковими та додатковими (за наявності) умовами конкурсу та додатковими 

умовами обслуговування маршруту, наданими перевізником-претендентом. 

Організатор перевезень на міжобласних автобусних маршрутах не пізніше десяти 

робочих днів з дня опублікування рішення на офіційному веб-сайті доводить його 

до відома Укртрансбезпеки для видачі протягом не пізніше десяти робочих днів із 

дня надходження такого рішення автомобільному перевізнику (перевізникам) 

дозволу (дозволів) за встановленою формою та відповідно до процедури видачі 

таких дозволів. У договорі визначаються умови перевезень на рейсі (рейсах) 
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та/або маршруті (маршрутах) відповідно до визначеного об’єкта конкурсу. [479] 

Отже, процедура і результат конкурсу спрямовані на надання дозволу для 

можливості суб’єктом господарювання здійснювати перевезення пасажирів на 

автобусному маршруті загального користування. 

Ураховуючи особливості дозвільних транспортних процедур, 

різноплановість дозвільних транспортних документів, які видаються за 

результатами застосування таких процедур, вони можуть мати характер прямих 

або похідних. Результат прямих дозвільних транспортних процедур 

безпосередньо стосується надання права на здійснення певних видів транспортної 

діяльності, а результат похідних опосередковано стосується здійснення певних 

видів транспортної діяльності та зазвичай передує застосуванню прямих 

дозвільних транспортних процедур. Скажімо, для того, щоб суб’єкт 

господарювання отримав право здійснювати повітряні пасажирські перевезення, 

потрібно отримати ліцензію, однак цьому передує отримання статусу 

експлуатанта (сертифікат експлуатанта), процедура реєстрації цивільного 

повітряного судна (реєстраційне посвідчення повітряного судна) та, можливо, й 

інші. Характер прямої процедури серед наведених матиме тільки ліцензування, 

решта будуть похідними і спрямованими на досягнення результату прямої 

процедури. Отже, в окремих випадках, передбачених законодавством, можливість 

здійснення певних видів транспортної діяльності може бути пов’язана з 

одержанням не одного, а кількох дозвільних транспортних документів. За таких 

обставин, одержання одного транспортного дозвільного документа, як правило, є 

передумовою для одержання іншого.  

Реєстраційні транспортні процедури є різновидом дозвільних транспортних 

процедур, передбачені спеціальними нормативними актами транспортного 

законодавства. До їх числа можна віднести такі: 

1) Процедура реєстрації ліній закордонного плавання, про яку йдеться у 

наказі Мінінфраструктури від 14 жовтня 2013 р. № 790 «Про затвердження 

Інструкції про порядок реєстрації ліній закордонного плавання», [453] визначає 

порядок реєстрації, функціонування, припинення дії та контролю за роботою 



300 

 

ліній закордонного плавання для українських та іноземних суден. 

Укртрансбезпека у встановлений строк приймає рішення щодо реєстрації 

відповідної лінії закордонного плавання, яке оформляється наказом, і надає 

Адміністрації морських портів України для кожного обов’язкового порту 

заходження підтвердження про реєстрацію лінії закордонного плавання за 

встановленою формою. Завірена в установленому законодавством порядку копія 

підтвердження також надається оператору лінійних перевезень. Як бачимо, 

позитивний результат процедури передбачає видачу документа, який має назву 

«підтвердження про реєстрацію лінії закордонного плавання». Оскільки у системі 

органів державної влади відбулися зміни, утворено Морську адміністрацію, [524] 

пропонується внести зміни до цього наказу Мінінфраструктури, зокрема як 

уповноважений орган реєстрації замість Укртрансбезпеки зазначити Морську 

адміністрацію. 

2) Процедуру отримання дозволу на організацію повітряних перевезень 

літерними і підконтрольними рейсами передбачено у наказі Міністерства 

транспорту України від 24 грудня 1996 р. № 415 «Про організацію повітряних 

перевезень літерними та підконтрольними рейсами». Зокрема, визначено порядок 

присвоєння літер «А» або «К» літерним рейсам, позначки «ПЛ» або «ПК» 

підконтрольним рейсам, літери «К» – спеціальним рейсам, що виконуються за 

окремими завданнями. Результат оформлюється шляхом надання згоди 

Державіаслужби на виконання літерних і підконтрольних рейсів, визначення 

авіаперевізника та вручення йому завдання на організацію, виконання та 

забезпечення спеціальних рейсів. 

3) Процедуру реєстрації торговельних суден визначено у главі 2 КТМ 

України і у постанові Кабінету Міністрів України від 26 вересня 1997 р. № 1069 

«Про затвердження Порядку ведення Державного суднового реєстру України і 

Суднової книги України». Особливість цієї дозвільної транспортної процедури 

полягає в тому, що за її результатами судновласник набуває право 

використовувати судно для плавання під Державним прапором України, отримує 

для реалізації цього права не один, а декілька реєстраційних документів: 
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свідоцтво на право плавання під Державним прапором України; свідоцтво про 

право власності на судно. Також судновласнику видаються: свідоцтво про 

мінімальний склад екіпажу; свідоцтво про страхування або інше фінансове 

забезпечення цивільної відповідальності за шкоду від забруднення нафтою тощо. 

З огляду на утворення Морської адміністрації пропонується внести зміни до цього 

Положення та як уповноважений орган реєстрації замість Укрморрічінспекції 

зазначити Морську адміністрацію. 

Інтерес до процедури державної реєстрації морських суден сьогодні 

пов’язаний із питанням доцільності ведення міжнародного реєстру суден. Таку 

ініціативу підтримує нещодавно утворена Морська палата України. Останнім 

часом такого роду реєстри запроваджено у Норвегії, Данії, Великобританії, 

Франції, Італії, Німеччині, Туреччині, Китаї. Вони є дієвим засобом державної 

підтримки національних судновласників і не потребують бюджетного 

фінансування.
21

  

Зважаючи на необхідність вирішення питання про те, що прапор України 

має стати «зручним і вигідним» для українських судновласників, пропонуємо 

внести зміни до КТМ України та затвердити Порядок реєстрації суден у 

міжнародному судновому реєстрі України: 

«Стаття 26¹. Реєстрація суден у Міжнародному судновому реєстрі України 

Судновласник має право зареєструвати судно у Міжнародному судновому 

реєстрі України за умови, якщо воно не зареєстровано у реєстрах суден іноземних 

держав та його вік на момент подання заяви про державну реєстрацію 

не перевищує п’ятнадцяти років. 

Порядок ведення Міжнародного суднового реєстру України та умови 

реєстрації суден визначаються Міністерством інфраструктури України.» 

4) Процедуру реєстрації цивільних повітряних суден, передбачену у 

статтях 39, 41 ПК України, порядок реєстрації викладено у наказі 

Мінінфраструктури від 25 жовтня 2012 р. № 636 «Про затвердження Авіаційних 

                                                           

21
 URL: https://ports.com.ua. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3393-17


302 

 

правил України. Частина 47 «Правила реєстрації цивільних повітряних суден в 

Україні». Правила є обов’язковими для всіх суб’єктів авіаційної діяльності, 

визначають процедуру та вимоги до реєстрації (перереєстрації) повітряних суден 

у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України, порядок виключення 

їх із цього реєстру, надання та нанесення державного і реєстраційного знаків на 

повітряні судна, порядок тимчасового обліку нових, модифікованих і 

відремонтованих повітряних суден. Реєстрація повітряного судна визначає його 

національну належність до України, означає, що уповноважений орган з питань 

цивільної авіації здійснює контроль за льотною придатністю та експлуатацією 

цього повітряного судна, не є свідченням права власності на повітряне судно 

будь-якої юридичної або фізичної особи. За результатами видається реєстраційне 

посвідчення повітряного судна, свідоцтво про виключення повітряного судна, 

сповіщення про надання державного і реєстраційного знаків, тимчасове облікове 

посвідчення повітряного судна. Реєстраційне посвідчення повітряного судна є 

обов’язковим бортовим документом і під час виконання польоту повинно бути на 

борту повітряного судна, без цього документа неможливо використовувати 

повітряне судно. 

Стосовно доцільності ліцензування та його мети в юридичній літературі 

чимало дискусій. Зокрема, В. В. Лаптєв  вважає, що ліцензування окремих видів 

господарської діяльності обмежує свободу підприємницької діяльності. [297, c.13]  

Є думка, що ліцензування становить юридичний засіб обмеження правоздатності 

підприємницьких організацій, однак засіб корисний і необхідний, що встановлює 

додаткові правові гарантії нормального функціонування ринкової економіки і 

конкуренції. [186, c.129] Ліцензування необхідне для протидії вступу на ринок 

осіб, не здатних через відсутність належної кваліфікації та інших можливостей 

грамотно провадити певний вид діяльності, а отже, спрямовано на захист 

насамперед споживачів, та і самих учасників підприємницької діяльності. [573, 

c.8] Ліцензування визначається як діяльність органу ліцензування щодо видачі, 

переоформлення та анулювання ліцензій, видачі дублікатів ліцензій, визнання 

ліцензій недійсними, ведення ліцензійних справ і ліцензійних реєстрів, контролю 
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за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов, видачі розпоряджень про 

усунення порушень ліцензійних умов, а також розпоряджень про усунення 

порушень законодавства у сфері ліцензування. [583] 

Як ліцензування І.В. Зуб розглядає дозвіл, який надається державою 

суб’єкту господарювання на зайняття певним видом діяльності. [201] 

Ліцензування сприяє реалізації конституційного права громадян на 

підприємницьку діяльність, не заборонену законом (ст. 42 Конституції України), 

спрямовується на захист прав і законних інтересів громадян, охорону здоров’я 

громадян, забезпечення обороноздатності країни і безпеки держави, а також 

установлення правових основ єдиного ринку і правового господарського порядку. 

[49; 50; 51] Вбачається, що саме до господарського права належить інститут 

ліцензування господарської діяльності, ліцензування є засобом державного 

регулювання. [696; 697; 699] 

Відносини ліцензування господарської діяльності є різновидом 

організаційно-господарських правовідносин, вони мають специфічні ознаки та 

особливості, що відрізняють їх від інших господарських відносин, – це відносини 

управління господарською діяльністю та/або контролю за її здійсненням; вони 

мають обмежене коло суб’єктів; обов’язковим учасником цих відносин є орган 

державної влади (місцевого самоврядування), наділений відповідними 

повноваженнями у сфері ліцензування; це вертикальні відносини – між органом 

ліцензування та суб’єктом господарювання; зміст відносин становлять права та 

обов’язки суб’єктів у сфері ліцензування. [698] Слушною є думка Є.В. 

Авер’янової про те, що ліцензування господарської діяльності – це засіб 

державного регулювання господарської діяльності, виражений у комплексі дій 

уповноважених органів державної влади щодо офіційного визнання відповідності 

суб’єкта господарювання умовам та характеристикам, необхідним для здійснення 

певного виду господарської діяльності та подальшого контролю за дотриманням 

ліцензійних умов. [6] Застосування запропонованого авторкою поділу 

ліцензування на загальний, спеціальний та особливий порядки, дає підстав 

вважати, що ліцензування транспортної діяльності відноситься до спеціального 
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порядку, оскільки останній є ефективним засобом регулювання видів діяльності, 

що мають особливе суспільне значення. [5] Питання ліцензування отримали різне 

за правовою природою розкриття в наукових працях багатьох науковців. [685; 36; 

221; 40; 394; 88]  

Згідно із Законом України «Про ліцензування видів господарської 

діяльності» [500] ліцензування – засіб державного регулювання провадження 

видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, спрямований на 

забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері ліцензування, захист 

економічних і соціальних інтересів держави, суспільства та окремих споживачів. 

Поряд із цим законодавець визначає, що видача ліцензії – надання суб’єкту 

господарювання права на провадження виду господарської діяльності або частини 

виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, шляхом прийняття 

органом ліцензування рішення про видачу ліцензії, про що робиться запис у 

ліцензійному реєстрі. Відповідно, ліцензія – право суб’єкта господарювання на 

провадження виду господарської діяльності або частини виду господарської 

діяльності, що підлягає ліцензуванню. Ліцензія оформлюється органом 

ліцензування в електронному виді (запис про рішення органу ліцензування щодо 

видачі ліцензії суб’єкту господарювання в ЄДР), відображається у виписці з ЄДР, 

яка видається ліцензіату безоплатно, та підлягає обов’язковому оприлюдненню на 

порталі електронних сервісів згідно з Порядком надання відомостей з Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань, затвердженим Міністерством юстиції України. Отже, ліцензійні 

транспортні процедури – це прямі дозвільні процедури, результат яких 

спрямований на отримання дозволу здійснювати певні види транспортної 

діяльності та оформлюється видачею суб’єкту господарювання ліцензії в порядку, 

передбаченому законодавством. Видача ліцензії передбачає: наявність запису про 

рішення органу ліцензування щодо видачі ліцензії суб’єкту господарювання в 

ЄДР, а також видачу суб’єкту господарювання виписки із ЄДР. 

Відповідно до ст. 103 Угоди про асоціацію визначення ліцензування 

пов’язано із визначенням дозволу і процедурою його одержання. Ліцензування – 
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процес, за яким постачальник послуг або інвестор (у разі необхідності) вживає 

заходів для отримання від компетентного органу рішення про дозвіл на надання 

послуг, у тому числі рішення про внесення змін або продовження терміну дії 

такого дозволу. Процедури ліцензування означають процедури, яких необхідно 

дотримуватися у межах процесу ліцензування. У ст. 105 Угоди про асоціацію 

наведено ознаки, яким мають відповідати процедури ліцензування. На нашу 

думку, ці ознаки зумовлюють характер нормативності таких процедур і 

передбачають наявність певних норм у законодавстві: 

– публічний характер процедур ліцензування вимагає чіткості таких 

процедур та їх оприлюднення заздалегідь; 

– об’єктивність надання дозволу має на увазі, що такі процедури 

передбачають звернення заявника і вирішення питання про надання заявникові 

дозволу. Відповідно до Угоди про асоціацію процедури ліцензування мають 

гарантувати заявникам, що їхню заяву буде розглянуто об’єктивно і 

неупереджено, а рішення про надання дозволу буде надано об’єктивно; 

– змістовна стриманість означає, що процедури ліцензування мають бути 

якомога простішими і не повинні надміру ускладнювати або затримувати надання 

послуг; 

– оплатний характер передбачає, що плата за ліцензування має бути 

обґрунтованою і пропорційною вартості зазначених процедур ліцензування; 

– строковість повинна гарантувати заявникам, що їхню заявку на отримання 

дозволу буде опрацьовано упродовж обґрунтованого строку, який 

оприлюднюється заздалегідь. 

Основні ознаки дозвільних транспортних процедур найбільшою мірою 

розкриваються у дослідженні особливостей ліцензійних транспортних процедур. 

[245] Зокрема, ознака нормативності засвідчує, що ці процедури врегульовано 

нормами права, а результат зобов’язує суб’єкта транспортної діяльності 

дотримуватися ліцензійних умов провадження певних видів транспортної діяльності. 

В окремих випадках законодавство може містити норми, виконання яких передує 

зверненню до ліцензійної процедури. З таких підстав можна визначити попередню 
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та/або поточну нормативність. Так, відповідно до п. 27 Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних 

вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних 

перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2015 р. № 1001 (далі – 

Ліцензійні умови від 2 грудня 2015 р.), [458] суб’єкт господарювання для одержання 

ліцензії попередньо повинен вжити заходів і виконати вимоги нормативних актів 

щодо: 

– реєстрації транспортних засобів, які він використовуватиме під час 

провадження господарської діяльності відповідно до Порядку державної 

реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також 

самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, 

марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до 

них транспортних засобів та мопедів, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 7 вересня 1998 р. № 1388; [477] 

– проходження обов’язкового технічного контролю і складення протоколу 

перевірки технічного стану транспортного засобу згідно з Порядком проведення 

обов’язкового технічного контролю та обсягів перевірки технічного стану 

транспортних засобів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 

від 30 січня 2012 р. № 137; [481] 

– внесення до ЄДР транспортних засобів як засобів провадження 

господарської діяльності ліцензіата, що відповідають Ліцензійним умовам. 

Зазначені Ліцензійні умови з моменту їх прийняття зазнали масштабної 

критики стосовно вимог до суб’єктів господарювання і самого порядку 

ліцензування. Відповідно до ч. 1 ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів 

господарської діяльності» ліцензуванню підлягають перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів і небезпечних відходів річковим, морським, автомобільним, 

залізничним та повітряним транспортом, міжнародні перевезення пасажирів і 

вантажів автомобільним транспортом. За змістом п. 4 Ліцензійних умов 

від 2 грудня 2015 р. господарська діяльність може провадитися частково за 
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певними видами, наприклад: внутрішні перевезення пасажирів на таксі; внутрішні 

перевезення пасажирів автобусами; міжнародні перевезення пасажирів легковими 

автомобілями на замовлення; міжнародні перевезення пасажирів автобусами 

тощо. З огляду на викладене суперечливим є положення щодо можливості 

здійснення господарської діяльності частково. Залишається незрозумілим, чи мав 

законодавець на увазі ці види діяльності як самостійні. На нашу думку, кожен із 

наведених видів перевезень є самостійним видом транспортної діяльності, тому 

потребує однозначної відповіді на питання, чи потрібно отримувати ліцензію. 

Згідно з ч. 7 ст. 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської 

діяльності» у випадку якщо суб’єкт господарювання провадить вид господарської 

діяльності, що підлягає ліцензуванню, не в повному обсязі, а частково, ліцензійні 

умови поширюються на ліцензіата лише в частині, що встановлює вимоги до 

провадження цієї частини виду господарської діяльності. Оскільки законом 

не передбачено здійснення господарської діяльності частково, зміст Ліцензійних 

умов від 2 грудня 2015 р. має конкретизувати види господарської діяльності, що 

потребують ліцензування.  

Потребує перегляду п. 5 цих Ліцензійних вимог, відповідно до якого 

ліцензії на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень 

пасажирів на таксі, легковими автомобілями на замовлення та автобусами, 

міжнародних перевезень небезпечних вантажів і небезпечних відходів 

вантажними автомобілями видаються за умови підтвердження здобувачами таких 

ліцензій трирічного досвіду роботи за видами господарської діяльності, 

визначеними у підпунктах 1–4 п. 4 Ліцензійних умов від 2 грудня 2015 р., що 

підтверджується відповідною ліцензією. Суб’єкти господарювання, які є 

здобувачами ліцензій, не можуть виконати цю вимогу, оскільки для отримання 

досвіду роботи у сфері пасажирських перевезень потрібно мати дозвіл на 

здійснення такого виду діяльності, тобто спочатку ліцензія, а потім досвід. 

Наведена вимога про першорядність набуття досвіду за ліцензованим видом 

діяльності та подальше отримання дозволу суперечить вимогам законодавства, 

який забороняє суб’єктові господарювання здійснювати діяльність, для якої 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1001-2015-%D0%BF#n25
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потрібна ліцензія, за відсутності такого документа. 

Не можна погодитися також і з п. 10 Ліцензійних умов від 2 грудня 2015 р., в 

якому визначено умови допуску до роботи водіїв. Ці умови, на нашу думку, має 

бути викладено у Законі України «Про автомобільний транспорт», оскільки вони 

не належать до числа кадрових, технологічних, спеціальних або таких, що містять 

перелік документів на підтвердження, як того вимагає ст. 9 Закону України «Про 

ліцензування видів господарської діяльності» для змісту ліцензійних умов. 

Пропонуємо залишити тільки вимогу про обов’язкове оформлення трудових 

відносин із персоналом автомобільного транспорту шляхом укладання трудового 

договору (пункти 9, 12–15 Ліцензійних умов від 2 грудня 2015 р.). 

Модернізація ліцензійних процедур передбачає законодавче визначення 

ліцензій Співтовариства для гарантування доступу на ринок міжнародних 

перевезень. У Регламенті Комісії (ЄС) від 21 жовтня 2009 р. № 1073/2009 «Про 

спільні правила доступу до міжнародного ринку автобусних перевезень та про 

внесення змін до Регламенту (ЄС) № 561/2006» наголошено, що свобода надання 

послуг є основоположним принципом спільної політики у сфері транспорту та 

вимагає, щоб перевізникам з усіх держав-членів було гарантовано доступ до 

ринків міжнародних перевезень без дискримінації на підставі національності або 

місця заснування. Умовою здійснення міжнародних перевезень пасажирів 

автобусами має стати наявність ліцензії Співтовариства. Перевізники будуть 

зобов’язані весь час зберігати на борту кожного транспортного засобу засвідчену 

копію ліцензії Співтовариства для спрощення контролю, здійснюваного 

правоохоронними органами, зокрема органами за межами держави-члена, в якій 

вони засновані. [543] Необхідно визначити умови видачі та відкликання ліцензій 

Співтовариства, строк їх дії та детальні правила користування ними. Отже, 

вважаємо, що Закон України «Про автомобільний транспорт» варто доповнити 

розділом «Організація міжнародних автобусних перевезень». У тексті Закону 

доцільно доповнити відповідною термінологією, передбачити принцип свободи 

надання послуг, доступу на ринок, а також викласти порядок визнання ліцензій 

Співтовариства, врегулювати порядок видачі відповідних дозвільних документів.  



309 

 

Так, відповідно до Регламенту дозволи видаються на регулярні послуги. 

Строк дійсності дозволу не повинен перевищувати 5 років. Транспортні операції 

за власний рахунок виключаються із будь-якої системи дозволів, однак 

охоплюються системою сертифікації. Сертифікати повинні видавати компетентні 

органи держави-члена, в якій транспортний засіб зареєстровано, та мати строк дії 

упродовж усієї тривалості подорожі, у тому числі транзиту. У Законі необхідно 

передбачити норму про те, що нерегулярні послуги можуть надаватися групою 

перевізників, які діють від імені одного і того самого підрядника, а пасажири 

можуть робити пересадку на маршруті на транспорт іншого перевізника, який 

належить до тієї самої групи, на території однієї із держав-членів. Нерегулярні 

послуги надаються за наявності маршрутного листа. Перевізники, які надають 

регулярні послуги, крім випадків надання спеціальних регулярних послуг, 

повинні видавати індивідуальні або колективні проїзні квитки, порядок видачі 

яких також слід навести у зазначеному законі.  

Згідно з Регламентом Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 

від 21 жовтня 2009 р. № 1072/2009 «Про спільні правила для доступу до 

міжнародного ринку вантажних автоперевезень» міжнародні перевезення 

вантажів автомобільним транспортом залежатимуть від наявності ліцензії 

Співтовариства. Перевізники зобов’язані мати завірену копію ліцензії 

Співтовариства на борту кожного зі своїх автомобілів із метою забезпечення 

ефективного контролю з боку правоохоронних органів, особливо за межами 

держави-члена, з якої походить перевізник. Ліцензія Співтовариства видається 

державою-членом відповідно до цього Регламенту будь-якому перевізнику, який 

перевозить вантаж автомобільним транспортом за наймом або за винагороду. 

Ліцензія Співтовариства видається компетентними органами держав-членів із 

можливістю продовження строку дії до 10 років. У Регламенті визначено порядок 

видачі та вилучення ліцензій Співтовариства, а також види перевезення, яких 

вони стосуються, термін дії і докладні правила щодо використання ліцензій. 

Отже, Закон України «Про автомобільний транспорт» варто доповнити розділом 

«Організація міжнародних вантажних автоперевезень», в якому слід навести 
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відповідну термінологію і передбачити порядок визнання, видачі та вилучення 

ліцензій Співтовариства. 

Для імплементації Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 

від 21 жовтня 2009 р. № 1071/2009 «Про встановлення спільних правил стосовно 

умов, яких потрібно дотримуватись для провадження діяльності оператора 

автомобільних перевезень» [539] пропонуємо вдосконалити законодавство 

України, а саме: 

1) У Законі України «Про автомобільний транспорт» навести визначення 

таких видів транспортної діяльності: діяльність оператора автомобільних 

перевезень, діяльність оператора вантажних автоперевезень, діяльність оператора 

пасажирських автоперевезень, а також визначення терміна «менеджер 

перевезень». Доповнити Закон окремим розділом «Діяльність операторів 

автомобільних перевезень», в якому передбачити умови здійснення діяльності, 

вимоги щодо позитивної репутації, фінансового становища, професійної 

компетенції, визначити порядок взаємного визнання сертифікатів та інших 

документів, порядок контролю за діяльністю операторів автомобільних 

перевезень. 

2) Наказом Мінінфраструктури затвердити Порядок ведення 

Укртрансбезпекою єдиного державного електронного реєстру перевізників, який 

міститиме інформацію про операторів автомобільних перевезень, а також 

передбачатиме можливість подальшого обміну інформацією з подібними 

реєстрами держав – членів ЄС. 

3) Постановою Кабінету Міністрів України затвердити Ліцензійні умови 

провадження діяльності операторами автомобільних перевезень (функції органу 

ліцензування необхідно покласти на Укртрансбезпеку) і внести відповідні зміни 

до законів України «Про автомобільний транспорт», «Про ліцензування видів 

господарської діяльності» та інших нормативних актів, що регулюють ліцензійні 

процедури. Пропонуємо визначити повноваження Укртрансбезпеки щодо доступу 

до інформаційних ресурсів інших органів влади, проведення перевірок для 

виявлення порушень умов допуску до ринку, а також щодо встановлення фактів 
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порушення законодавства, які мають наслідком позбавлення ліцензії. 

На прикладі зазначених регламентів Європейського парламенту і Ради 

можна стверджувати про необхідність включення до національного 

транспортного законодавства норм, що визначатимуть порядок застосування 

міжнародних дозвільних транспортних процедур. Це є обов’язковим для 

входження України до Європейської транспортної системи. 

Питання врахування положень нормативних актів ЄС є актуальним для 

залізничного транспорту. На особливу увагу заслуговують положення Директиви 

Ради 95/18/ЄЕС від 19 червня 1995 р. «Щодо ліцензування залізничних 

підприємств». [128] За змістом Директиви для того, щоб забезпечити якісне 

надання послуг, залізничні підприємства мають відповідати певним умовам, 

пов’язаним із позитивною репутацією, фінансовою придатністю і професійною 

компетенцією. Директива визначає критерії, які застосовуються для видання, 

поновлення чи внесення змін до ліцензій, призначених державами-членами для 

залізничних підприємств, які були або будуть засновані у Співтоваристві. 

Зазначається, що залізничне підприємство має бути належним чином 

застраховано або повинно укласти еквівалентну угоду, що згідно з національним 

законодавством і міжнародним правом покриває його відповідальність у разі 

нещасного випадку, особливо стосовно пасажирів, багажу, фрахту, пошти і третіх 

сторін. Залізничне підприємство повинно задовольняти не лише вимогам цієї 

Директиви, а й національного законодавства, а керівні положення мають 

відповідати праву Співтовариства і застосовуватися на основі недискримінації, 

зокрема встановлювати технічні та операційні вимоги до залізничних сполучень; 

вимоги безпеки, які застосовуватимуться до персоналу, рухомих складів і 

внутрішньої організації підприємства тощо.  

Аналіз Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів 

залізничним транспортом, затверджених постановою Кабінету Міністрів України 

від 9 грудня 2015 р. № 1168 (далі – Ліцензійні умови від 9 грудня 2015 р.), [459] 

засвідчує включення до цього документа норм щодо обов’язкового страхування 
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та окремих положень із кадрових, технічних питань, які, на нашу думку, має бути 

наведено у Законі України «Про залізничний транспорт». Зокрема, це стосується 

виключення із Ліцензійних умов від 9 грудня 2015 р. і зазначення у Законі 

України «Про залізничний транспорт» про обов’язок суб’єкта господарювання у 

сфері залізничного транспорту мати посаду спеціаліста з організації перевезень 

пасажирів, вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки за фахом і 

досвіду роботи. Те саме стосується вимоги про відсутність не погашених чи 

не знятих в установленому законом порядку судимостей за вчинення умисних 

злочинів у керівника і заступника (заступників) керівника суб’єкта 

господарювання. У Ліцензійних вимогах пропонуємо передбачити подання разом 

із заявою документів, що підтверджують наведене, наприклад, копії штатного 

розпису, довідку про відсутність судимості у керівника, як того вимагає 

Директива, такі документи мають свідчити про відповідність критерію позитивної 

репутації. Втім, варто додати до наведеного і вимогу щодо відсутності 

провадження про банкрутство стосовно здобувача або рішення про визнання 

банкрутом. До Ліцензійних умов від 9 грудня 2015 р. також пропонуємо внести 

доповнення на виконання положень зазначеної Директиви ЄС щодо фінансової 

спроможності. Зокрема, слід зазначити, що фінансова спроможність визначається 

за даними річної звітності або за бухгалтерським балансом, відповідно до яких 

здобувач ліцензії має підтвердити: (а) доступні ресурси, у тому числі 

бухгалтерський баланс, положення щодо перевищення кредиту та позики; 

(б) фонди та активи, доступні як страхування, і оборотний капітал; (в) витрату 

коштів із рахунку на транспортні засоби, землю, будівлі, обладнання та рухомі 

склади; (г) витрати з активів підприємства. Здобувач ліцензії вважається 

фінансово неспроможним, якщо він має значну податкову заборгованість або 

соціальне забезпечення, тому повинен надати довідку про відсутність такої 

заборгованості. 

Одним із актуальних з огляду на заходи євроінтеграції є питання про 

визнання ліцензій, виданих в інших країнах. Такого роду норми вже передбачено 

у законодавстві багатьох європейських країн. Наприклад, відповідно до ст. 2 
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Закону Грузії «Про ліцензії та дозволи» ліцензія або дозвіл, видані іноземною 

державою, можуть бути визнані на підставі міжнародного договору або закону і 

мати статус ліцензії чи дозволу, виданих відповідно до законодавства Грузії. Це 

питання потребує окремої уваги. 

Сертифікація у сфері транспорту є одним із засобів спеціального галузевого 

державного регулювання транспортної діяльності, спрямованим на реалізацію 

заходів транспортної безпеки. Сертифікація передбачає взаємодію органів 

державної влади і суб’єктів транспортної діяльності з питань одержання 

сертифікатів, продовження строку їх дії, анулювання тощо, а також впровадження 

контролю за дотриманням законодавства про сертифікацію. 

Сертифікат (франц. «засвідчую») – документ, який засвідчує склад, якість 

продукції (товару, виробу), а також сортність, асортимент тощо. Сертифікація – 

процедура, за допомогою якої третя сторона дає письмову гарантію, що 

продукція, процес, послуга відповідають заданим вимогам. Сертифікація 

вважається основним достовірним способом доказу відповідності продукції 

(процесу, послуги) заданим вимогам, що здійснюється за правилами визначеної 

процедури. Процедури, правила, випробування та інші дії, які можна розглядати 

як складові самого процесу (діяльності) сертифікації, можуть бути різними 

залежно від ряду факторів. [682] 

Сертифікаційні транспортні процедури можна визначити як засоби 

державного регулювання транспортної системи, що мають імперативний характер 

і передбачають виконання суб’єктами транспортної діяльності обов’язків щодо 

одержання сертифікаційного документа, дотримання визначеного законодавством 

порядку одержання таких документів і дотримання законодавства, що регулює 

особливості впровадження окремих видів транспортної діяльності відповідно до 

одержаних документів для забезпечення функціонування транспортної системи. 

Основною ознакою сертифікаційної транспортної процедури [262; 74, c. 40-

46] є її процесуальний характер. У спеціальному значенні – це процедура (тобто 

порядок, послідовний комплекс дій), за допомогою якої орган державної влади 

документально засвідчує відповідність транспортної діяльності, інфраструктури, 
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систем якості, персоналу транспорту тощо встановленим законодавством 

вимогам. Зазначену процедуру характеризують такі стадії: подання документів до 

органу сертифікації; розгляд (експертиза) органом сертифікації поданих 

документів; прийняття рішення органом сертифікації про видачу або відмову у 

видачі документа, що засвідчує проходження сертифікації; оформлення та видача 

документа, який засвідчує проходження сертифікації. У широкому розумінні 

сертифікаційна діяльність передбачає також вчинення інших дій, а саме: 

продовження строку дії або анулювання документа із сертифікації, контроль за 

дотриманням законодавства про сертифікацію тощо. Отже, вважаємо за доцільне 

узагальнити все, що стосується регулювання сертифікації, і з огляду на викладене 

визначити сертифікаційні транспортні процедури як дієвий інститут державного 

регулювання, що характеризується реалізацією відповідних засобів державного 

регулювання, об’єднаних відповідно до загальних ознак.  

Визначальним для сертифікаційних транспортних процедур є їх публічний і 

галузевий характер, оскільки вони: (а) здійснюються у передбаченому 

законодавством порядку, (б) органом сертифікації є відповідний орган державної 

влади або інший учасник господарських відносин, наділений спеціальною 

галузевою господарською компетенцією, (в) мета впровадження пов’язана із 

державним регулюванням відносин з організації транспортної системи, у тому 

числі застосуванням спеціального засобу державного регулювання - транспортної 

безпеки. 

Сертифікаційні транспортні процедури є обов’язковими щодо певних видів 

транспортної діяльності, інфраструктури, продукції, процесів та/або послуг, 

визначених законодавством, тому характеризуються ознакою імперативності. 

Викладене також дає підстави стверджувати, що предметом сертифікації на 

транспорті є не лише якість продукції, системи якості, системи управління якістю 

на транспорті, а й певні види транспортної діяльності, наприклад, окремі види 

аеропортової діяльності. Отже, не можемо підтримати запроваджений у літературі 

підхід до розмежування ліцензування та сертифікації саме за ознакою того, що 

предметом ліцензування є сама діяльність, а предметом сертифікації – конкретні 
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результати такої діяльності. [697] 

Сертифікаційні транспортні процедури відбуваються за участю двох 

суб’єктів: суб’єкта транспортної діяльності та органу сертифікації, і таким чином 

можна визначити суб’єктний склад таких процедур. 

Відносини із сертифікації оформлюються шляхом видачі відповідного 

сертифікаційного документа – сертифікат, свідоцтво, схвальний лист тощо (далі – 

сертифікат), який видається органом сертифікації і є доказом того, що 

транспортна діяльність, інфраструктура, процеси, послуги тощо відповідають 

встановленим законодавством вимогам. 

Наведене дає підстави для висновку, що сертифікаційні транспортні 

процедури є одним із засобів державного регулювання транспортної системи і 

виконують три функції: (а) дозвільну, (б) контролюючу, (в) охоронну.  

Сертифікаційні транспортні процедури можна розглядати у різних аспектах, 

а саме як: порядок легітимації суб’єктів транспортної діяльності; умову 

провадження певних видів транспортної діяльності; підставу виникнення права 

здійснювати певний вид транспортної діяльності; засіб державного регулювання 

транспортної системи. Застосування до суб’єктів транспортної діяльності 

сертифікаційних транспортних процедур впливає на правовий статус цих 

суб’єктів, оскільки виникають спеціальні права та обов’язки у таких суб’єктів, 

тобто йдеться про сертифікаційний режим організації і здійснення окремих видів 

транспортної діяльності. Так, слід звернути увагу, що суб’єкти транспортної 

діяльності зобов’язані одержати сертифікат у випадках, передбачених 

законодавством; із моменту одержання сертифіката вони отримують право 

здійснювати певний вид транспортної діяльності; на суб’єкта транспортної 

діяльності покладається обов’язок дотримуватися сертифікаційного 

законодавства, а також виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством. 

У літературі прийнято порівнювати сертифікацію з оцінкою відповідності 

послуг, яку здійснюють органи сертифікації згідно з вимогами нормативних актів. 

[303] У зв’язку з наведеним запропоновано визначати види сертифікації, яким 

відповідають процедури: а) оцінки надання послуг; б) перевірки результатів 
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послуг; в) інспекційний контроль сертифікованих послуг. З огляду на зазначене 

сутність сертифікації пов’язана з оформленням документа, який фіксує результат 

оцінки. [682] 

Складовою діяльності, що стосується технічного регулювання, вважають 

системи сертифікації [549; 569; 338] (від лат. sertifico – підтверджую, засвідчую; 

certus – безсумнівний і facio – робити, діяти, тобто «зроблено правильно»; від 

франц. certificate; англ. – certification) [586, c. 451; 587] продукції та акредитації 

випробувальних центрів і лабораторій. Ефект від сертифікації має передусім 

соціально-економічний характер. У соціальній сфері, як уже зазначалося, 

сертифікація забезпечує захист здоров’я і життя населення, є важливим 

елементом систем охорони навколишнього середовища, підвищення стандартів 

якості життя населення. Так, у «Білій книзі» Комісії ЄС (1985 р.), присвяченій 

програмним питанням стратегії створення єдиного європейського ринку, 

наголошено, що гармонізація законодавства країн Європейського економічного 

співтовариства повинна бути спрямована на встановлення вимог стосовно 

охорони здоров’я і безпеки, захисту інтересів споживачів і навколишнього 

середовища. [568, c. 133-135]  

 Різноманітність сертифікаційних транспортних процедур звертає на себе 

увагу, оскільки це може бути: сертифікація експлуатантів цивільної авіації, 

сертифікація суб’єктів, які надають агентські послуги з продажу авіаційних 

перевезень, сертифікація авіаційної техніки та її компонентів, сертифікація служб 

авіаційної безпеки, сертифікація рухомого складу, вузлів, елементів і матеріалів 

рухомого складу залізничного транспорту, сертифікація автоматизованих систем 

управління залізничного транспорту, сертифікація умов процесу перевезень на 

залізничному транспорті тощо. 

Залежно від виду транспорту та підгалузей транспортної системи можна 

визначити сертифікаційні процедури на морському та річковому транспорті, 

сертифікаційні процедури на повітряному транспорті, залізничному, 

автомобільному тощо. 

Відповідно до критерію залежності від інших дозвільних транспортних 
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процедур сертифікаційні транспортні процедури можна віднести до числа 

самостійних або похідних дозвільних процедур. Так, сертифікація суб’єктів, які 

надають агентські послуги із продажу авіаційних перевезень, сертифікація 

авіаційної техніки та її компонентів мають характер самостійних дозвільних 

процедур, оскільки не залежать від отримання ліцензій чи іншого виду дозвільних 

документів і не зумовлюють звернення у подальшому до інших процедур з метою 

остаточного вирішення дозвільного питання для зайняття транспортною 

діяльністю. Натомість, скажімо, сертифікація експлуатантів цивільної авіації 

передбачає подальшу сертифікацію служби авіаційної безпеки та отримання 

ліцензії на здійснення перевезень. Лише разом цей пакет дозвільних документів, 

оскільки його можуть доповнювати й інші дозвільні документи, визначає 

подальшу можливість займатися повітряними перевезеннями. 

Сертифікаційні транспортні процедури можуть бути віднесені до категорії 

об’єктних сертифікаційних транспортних процедур (наприклад, сертифікація 

авіаційної техніки, рухомого складу залізничного транспорту) або категорії 

суб’єктних сертифікаційних транспортних процедур (наприклад, сертифікація 

експлуатантів цивільної авіації, сертифікація служб авіаційної безпеки).  

Особливість суб’єктних сертифікаційних транспортних процедур полягає в 

тому, що їх результат адресований суб’єктові господарювання. 

Відповідно до наказу Державіаслужби від 15 березня 2018 р. № 231 «Про 

затвердження Авіаційних правил України «Правила сертифікації суб’єктів, що 

надають агентські послуги з продажу повітряних перевезень» діяльність із 

продажу повітряних перевезень здійснюють лише агентства, які пройшли 

процедуру сертифікації та отримали відповідний сертифікат. Авіаційні правила 

України встановлюють порядок видачі, продовження строку дії, внесення змін, 

доповнень та анулювання сертифіката. Сертифікат на право продажу повітряних 

перевезень – документ, який видається уповноваженим органом із питань 

цивільної авіації і засвідчує відповідність агентства сертифікаційним вимогам. 

Агентство не має права передавати сертифікат іншій юридичній особі та є 

відповідальним перед авіаційними перевізниками за діяльність субагентів, з 
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якими ним укладено договори про надання послуг із продажу повітряних 

перевезень. Уповноважений орган з питань цивільної авіації веде реєстр агентств, 

що мають чинний сертифікат, який розміщується на його офіційному веб-сайті. 

[450]  

Відповідно до наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 

22 січня 2007 р. № 42 «Про затвердження Правил сертифікації суб’єктів, що 

надають послуги з аеронавігаційного обслуговування» підприємства, організації, 

які здійснюють діяльність, пов’язану з аеронавігаційним обслуговуванням 

(провайдери), підлягають сертифікації Державіаслужбою. Сертифікат 

оформлюється українською та англійською мовами, видається провайдеру 

строком на 3 роки. Продовження терміну дії сертифіката здійснюється шляхом 

анулювання попереднього та видачі нового сертифіката на наступні 3 роки. [488]  

На відміну від суб’єктних, об’єктні сертифікаційні транспортні процедури 

стосуються можливості використання суб’єктами господарювання об’єктів 

транспортної інфраструктури. 

Відповідно до наказу Мінінфраструктури від 24 травня 2011 р. № 117 «Про 

затвердження Правил сертифікації метеорологічного аеродромного обладнання» 

[487] визначено процедуру сертифікації метеорологічного аеродромного 

обладнання, призначеного для метеорологічного обслуговування польотів 

повітряних суден цивільної авіації на аеродромах, злітно-посадкових 

майданчиках, розташованих на території України. За результатами цієї дозвільної 

процедури видається сертифікат метеорологічного аеродромного обладнання – 

документ, що засвідчує відповідність метеорологічного аеродромного обладнання 

стандартам ІКАО. 

Згідно з наказом Державіаслужби від 25 жовтня 2005 р. № 796 «Про 

затвердження Правил сертифікації цивільних аеродромів України» [489] 

сертифікація аеродрому – офіційна процедура, що визначає відповідність 

аеродромів установленим вимогам, а також їх здатність забезпечити безпеку 

польотів. Головним засобом забезпечення державного контролю за цивільними 

аеродромами є їх сертифікація із видачею відповідного сертифіката на термін до 
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трьох років. Сертифікат аеродрому – документ, виданий Державіаслужбою, що 

засвідчує відповідність аеродрому чинним нормам і правилам і дає його 

власникові право на експлуатацію аеродрому. 

Разом із тим зауважимо, що за змістом вимог додатку ХХХІІ до глави 7 

«Транспорт» розділу V «Економічне і галузеве співробітництво» Угоди про 

асоціацію у законодавстві України найближчим часом має бути враховано 

положення Директиви № 2007/59/ЄС Європейського Парламенту та Ради 

від 23 жовтня 2007 р. «Про сертифікацію машиністів локомотивів та поїздів у 

залізничній системі Співтовариства». Положення Директиви повинні бути 

впроваджені для усіх перевезень небезпечних вантажів при виконанні 

міжнародних залізничних перевезень після набрання чинності Угодою про 

асоціацію. Зазначена процедура сертифікації зобов’язує суб’єктів транспортної 

діяльності забезпечити наявність сертифіката. Зокрема, Сертифікат має 

видаватися керівником залізничного підприємства або інфраструктури, який 

приймає машиніста на роботу за контрактом. Сертифікат залишається у володінні 

підприємства або керівника, який його видав. Однак відповідно до ч. 3 ст. 13 

Директиви 2004/49/ЄС машиністи повинні мати право отримати копію 

сертифіката. Сертифікат чинний лише у тих інфраструктурах і на тому рухомому 

складі, що зазначені у ньому і таким чином пояснюється його виключний 

характер. Директива 2004/49/ЄС передбачає, що для отримання доступу до 

інфраструктури залізничного транспорту підприємство залізничного транспорту 

повинно мати сертифікат безпеки. Порядок видачі такого сертифіката наведено у 

Директиві 2016/798 Європейського Парламенту та Ради від 11 травня 2016 р. із 

безпеки на залізничному транспорті. [133] Отже, всі залізничні підприємства 

мають дотримуватися вимог безпеки з метою забезпечення високого рівня 

безпеки на залізницях. Залізничне підприємство повинно мати сертифікат безпеки 

для того, щоб отримати доступ до залізничної інфраструктури. Сертифікат 

безпеки видається на підтвердження того, що залізничне підприємство 

встановило свою систему управління безпекою і що воно у змозі дотримуватися 

відповідних стандартів безпеки і правил. Таким чином, вважаємо, що Закон 
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України «Про залізничний транспорт» необхідно доповнити нормою про 

обов’язок отримання сертифіката безпеки, а також установити вимоги для його 

здобувачів. 

За змістом Директиви у національному законодавстві слід передбачити нову 

дозвільну транспортну процедуру – авторизацію безпеки операторів 

інфраструктури, що вимагає отримання дозволу про затвердження системи 

управління безпекою оператора інфраструктурою і передбачає процедури для 

підтвердження безпечного проектування, технічного обслуговування та 

експлуатації залізничної інфраструктури, у тому числі стосовно технічного 

обслуговування та експлуатації управління дорожнім рухом і систем сигналізації. 

Авторизація безпеки діє протягом 5 років і може бути продовжена за заявою 

оператора інфраструктури. 

Варто акцентувати, що у ст. 28 проекту закону України «Про залізничний 

транспорт» [435] визначено поняття та наведено загальні положення щодо видачі 

сертифіката авторизації та сертифіката безпеки. На нашу думку, питання 

визначення обов’язку одержання, вимог, яким мають відповідати здобувачі 

сертифікатів, процедура розгляду заяв і прийняття рішення щодо видачі, підстав і 

прийняття рішення про анулювання, припинення або продовження дії дозвільних 

документів мають бути викладені у спеціальному підзаконному нормативному 

акті, затвердженому наказом Мінінфраструктури. 

Однією із нових дозвільних транспортних процедур є проведення конкурсу 

та видачі дозвільних документів Європейської Конференції Міністрів Транспорту 

(далі – ЄКМТ), що застосовується згідно з Порядком проведення конкурсу та 

видачі дозвільних документів Європейської Конференції Міністрів Транспорту, 

затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 20 серпня 2004 р. 

№ 757 (у редакції наказу Мінінфраструктури від 11 вересня 2015 р. № 362)». [480] 

Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про автомобільний 

транспорт», резолюцій ЄКМТ (з 2008 р. – Міжнародний транспортний форум 

(далі – МТФ) і вимог Хартії Якості міжнародних автомобільних вантажних 

перевезень у системі багатосторонньої квоти ЄКМТ, підписаної міністрами 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ru/z1076-04/paran4#n4
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ru/z1076-04/paran4#n4
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ru/2344-14
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транспорту країн – членів МТФ 28 травня 2015 р. у м. Лейпцигу (далі – Хартія 

Якості). Процедура визначає порядок розподілу та перерозподілу дозволів ЄКМТ 

із зазначенням у них переліку країн (за потреби), які встановили обмеження щодо 

в’їзду на свою територію за дозволами ЄКМТ, їх оформлення, переоформлення, 

видачі міжнародним автомобільним перевізникам, анулювання, вилучення, 

обліку, а також порядок їх використання. Процедура передбачає видачу окремих 

видів дозвільних транспортних документів: 

а) дозвіл ЄКМТ – документ, який надає право на використання 

автомобільного транспортного засобу автомобільного перевізника – резидента 

для міжнародного автомобільного перевезення вантажу або проїзду без вантажу 

територією іноземних держав – членів ЄКМТ упродовж визначеного у ньому 

строку; 

б) ЄКМТ-сертифікат виробника транспортного засобу – сертифікат 

відповідності транспортного засобу технічним вимогам і вимогам безпеки, 

передбаченим резолюціями ЄКМТ/МТФ щодо багатосторонньої квоти ЄКМТ у 

частині вимог до транспортного засобу, який може бути допущено до перевезень 

із використанням дозволів ЄКМТ; 

в) ЄКМТ-сертифікат придатності до експлуатації – сертифікат, 

передбачений резолюціями ЄКМТ/МТФ, щодо багатосторонньої квоти ЄКМТ, що 

підтверджує відповідність технічного стану і конструкції транспортного засобу 

вимогам резолюції ЄКМТ/МТФ щодо використання багатосторонньої квоти 

ЄКМТ та ЄКМТ-сертифіката виробника транспортного засобу;  

г) свідоцтво професійної компетентності – документ установленого зразка, 

що засвідчує кваліфікацію менеджерів (управителів) із перевезень, діяльність 

яких пов’язана із наданням послуг автомобільного транспорту. 

Наказом Державіаслужби, Міністерства оборони України від 28 листопада 

2005 р. № 897/703 «Про затвердження Правил надання експлуатантам дозволів на 

виліт з аеропортів України та приліт до аеропортів України» встановлено порядок 

отримання дозволів на виліт з аеропортів України та приліт до аеропортів України 

повітряних суден, порядок здійснення Державіаслужбою контролю за виконанням 
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вимог українськими та іноземними експлуатантами наданих дозволів під час 

здійснення міжнародних, внутрішніх та транзитних польотів. Дозвіл на 

приліт/виліт в (з) Україну – надання Державіаслужбою експлуатанту права на 

приліт/виліт в (з) аеропорти України. Строк дії виданого експлуатанту дозволу на 

виліт з України не перевищує 48 годин від часу запланованого вильоту. У разі 

перенесення вильоту на строк більший, ніж 48 годин, експлуатанту необхідно 

одержати новий дозвіл. Виданий експлуатанту дозвіл на виліт дає йому право на 

повернення (приліт) в Україну відповідно до умов, зазначених у дозволі. Для 

виконання регулярних польотів на внутрішній повітряній лінії експлуатант подає 

до Державіаслужби заявку на затвердження розкладу руху, за результатами 

розгляду якої видається дозвіл на виконання регулярного польоту не пізніше ніж 

за 15 днів, а у разі внесення змін до розкладу – не пізніше ніж за 7 днів до початку 

запланованих польотів. [484]  

Підсумовуючи наведене, вважаємо що п. 24 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про 

ліцензування видів господарської діяльності» необхідно викласти у новій 

редакції, за змістом якої ліцензуванню має підлягати: «24) транспортна діяльність 

відповідно до Повітряного кодексу України, Кодексу торговельного мореплавства 

України, законів України «Про залізничний транспорт», «Про автомобільний 

транспорт», «Про перевезення небезпечних вантажів». Таким чином, на нашу 

думку, можна уникнути питання про подальший перегляд зазначеної статті та 

деталізації видів транспортної діяльності, які потребують ліцензування. На нашу 

думку, деталізацію, наразі передбачену у ліцензійних умовах, має бути визначено 

у спеціальному законодавчому акті.  

Наведений перелік окремих дозвільних транспортних процедур, а також 

аргументи щодо подальшого нормативного врегулювання нових дозвільних 

процедур, можливого перегляду наявних, зважаючи на досвід і вимоги ЄС, є 

підставою для визначення важливої, основоположної ролі категорії «дозвільні 

транспортні процедури». На нашу думку, є достатньо практичних підстав для 

включення цієї категорії до Закону України № 232/94-ВР. Отже, пропонуємо нову 

редакцію ст. 8 зазначеного Закону: 
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«Стаття 8. Дозвільні транспортні процедури. 

Основними засобами державного регулювання господарських відносин у 

галузі транспорту є ліцензування, сертифікація та інші дозвільні процедури, 

передбачені законом. 

Умови, обсяги та порядок застосування засобів державного регулювання 

господарських відносин у галузі транспорту визначаються цим Законом, а також 

іншими нормативними актами транспортного законодавства.» 

Пропонуємо доповнити Закон України № 232/94-ВР ст. 8ˡ такого змісту: 

«Стаття 8ˡ. Ліцензування транспортної діяльності. 

Ліцензування транспортної діяльності - засіб державного регулювання, 

спрямований на забезпечення реалізації державної транспортної політики, захист 

економічних і соціальних інтересів держави, суспільства, суб’єктів транспортної 

діяльності та споживачів транспортних послуг. 

 Ліцензування транспортної діяльності запроваджується з метою: 

забезпечення безпеки і безперебійності функціонування транспортної системи 

України;  обмеження монополізму та розвитку конкуренції у транспортній 

системі. 

Ліцензуванню підлягають перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та 

небезпечних відходів річковим, морським, автомобільним, залізничним та 

повітряним транспортом, міжнародні перевезення пасажирів та вантажів 

автомобільним транспортом відповідно до конкретизації цих видів діяльності у 

транспортних законах. 

Порядок ліцензування, нагляд і контроль у сфері ліцензування, 

відповідальність за порушення законодавства у сфері ліцензування визначаються 

в Законі України «Про ліцензування видів господарської діяльності».» 

Пропонуємо доповнити Закон України № 232/94-ВР ст. 8² такого змісту: 

«Стаття 8². Сертифікаційні транспортні процедури. 

Сертифікаційні транспортні процедури є обов’язковими щодо певних видів 

транспортної діяльності, інфраструктури, продукції, процесів та/або транспортних 

послуг, визначених законодавством. Сертифікація передбачає видачу суб’єкту 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1186-2015-%D0%BF#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1001-2015-%D0%BF#n16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1168-2015-%D0%BF#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/134-2017-%D0%BF#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1001-2015-%D0%BF#n16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1001-2015-%D0%BF#n16
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транспортної діяльності відповідного сертифікаційного документа. 

Порядок сертифікації, нагляд і контроль у сфері сертифікації, 

відповідальність за порушення законодавства про сертифікацію визначаються в 

нормативних актах транспортного законодавства.» 

 

 

 

4.2 Транспортна безпека  

За умов розвитку транспортної системи України та її входження до 

європейської і міжнародної транспортних систем питання транспортної безпеки 

набувають особливого значення – вони є водночас передумовою набуття членства 

у міжнародних транспортних системах і гарантією належного рівня державного 

регулювання, що забезпечує суспільну безпеку в цілому. 

Термін «безпека» походить від латинського слова securitas, що означає «без 

турботи, страху». Поняття безпеки інтерпретують таким чином: (а) свобода чи 

захист від небезпеки чи тривоги; (б) заходи, вжиті для гарантування безпеки 

країни, особи, цінностей. [629] Погляди науковців із цього питання є різними. На 

думку одних, безпеку слід визначати як ступінь (рівень) захищеності від 

негативного впливу внутрішніх і (або) зовнішніх чинників. [181, c.21] На думку 

інших, про безпеку слід говорити з огляду на переклад слова, у так званому 

класичному розумінні. Тому запропоноване визначення «безпека» зводиться до 

свободи від страху і свободи від стороннього ворожого. Безпека є базовою 

потребою людини та суспільства в цілому. Вона передбачає спокій, і, як визначав 

Цицерон, свободу від страху і залежності. На сьогодні у доповідях урядових і 

міжнародних організацій визначаються такі риси безпеки як свобода від страху і 

захищеність від замахів, що свідчить про те, що безпека декларується як 

гарантоване право кожної людини. Таким чином, безпеку можна розглядати як 

свободу від негативного внутрішнього і зовнішнього впливу. [320, c.7] 

Заслуговує на увагу дефініція безпеки як стану діяльності, за якого із 

визначеною ймовірністю виключені прояви небезпеки або ж відсутня надзвичайна 
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небезпека. Стан, протилежний безпечному – небезпека. Основна властивість 

небезпеки – потенційність, тобто скритість, можливість проявитися за певних 

умов. Проявлення небезпеки – актуалізація, яка частіше всього є результатом 

незнання, необізнаності, тощо. За наведених підстав вбачається за доцільне 

розуміти як безпеку стан діяльності, за якого із визначеною ймовірністю 

виключені прояви негативного впливу. Теоретично безпеку людини, суспільства 

повинні гарантувати закони держави в різних сферах діяльності. Положення 

законодавства мають стати теоретичною основою певного напрямку сучасних 

наук. [361, c. 29-31] 

Достатньо аргументованою є думка, за змістом якої термін «безпека» 

визначається як стан захищеності особи та суспільства від ризику зазнати шкоди. 

У цьому визначенні акцент зроблено на слові «ризик». Ризик – кількісна міра 

потенційної небезпеки, тобто це ймовірність (або частота), з якою певний 

вражаючий фактор може завдати шкоди. Таким чином, ризик є прогностичною 

величиною виразу небезпеки. Зважаючи на викладене, можна вважати, що ризик – 

це частота реалізації небезпеки. На сьогодні акцентовано на так званому 

«стохастичному характері» небезпеки, коли негативні наслідки можуть відбутися, 

а можуть ніколи і не реалізуватися, тобто дають змогу застосовувати імовірнісні 

оцінки. Термін «стохастичний» із грецької мови перекладається як «вміння 

вгадувати». Застосовується у різних галузях науки для позначення невизначеності 

та випадковості будь-чого. [586, c. 475] Отже, твердження про те, що ризик є 

завжди, а небезпека усюди, – цілком логічне. За таких умов зазначають, що будь-

яка безпека відносна, завжди є певний ризик реалізації небезпеки. Разом із тим 

не можна уникнути питання, який саме рівень ризику і на основі чого його можна 

вважати прийнятним. Практична можливість вирішення питання – пошук 

оптимального співвідношення між ступенем безпеки (ризиком) і реально 

наявними техніко-економічними та іншими можливостями її забезпечення. Саме у 

такий спосіб можна пояснити те, що суспільство неспроможне створити 

абсолютно безпечну техніку, упереджати стихійні лиха, суспільно-політичні 

процеси та інші небезпеки. У безпеці життєдіяльності є аксіома щодо потенційної 
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небезпеки будь-якої діяльності людини. [ 305, c. 13-14] 

Постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 р. № 731 були 

затверджені «Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження 

господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та 

небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень 

пасажирів та вантажів автомобільним транспортом та визначається періодичність 

здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною 

службою з безпеки на транспорті». Згідно з Постановою, ризики  

настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності з 

перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів 

автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів 

автомобільним транспортом з’ясовуються шляхом  визначення події, що містить 

ризик настання негативних наслідків та негативного наслідку. Наприклад, 

дорожньо-транспортна пригода, пов’язана з перевезенням суб’єктом 

господарювання пасажирів визначається як подія, а смерть людини та/або шкода, 

заподіяна здоров’ю людини – як негативний наслідок від такої події.  

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 602 

«Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від 

провадження господарської діяльності у сферах перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів, небезпечних відходів морським і річковим транспортом та 

безпеки на морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства 

суден флоту рибної промисловості) та визначається періодичність проведення 

планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою 

морського та річкового транспорту» до подій, що містять ризик настання 

негативних наслідків віднесені: аварія з морським або річковим судном; аварія на 

об’єкті морського або річкового транспорту; втрата вантажу, що перевозиться 

морським або річковим транспортом; аварія внаслідок порушення вимог щодо 

забезпечення безпеки судноплавства під час виконання вантажно-

розвантажувальних робіт у морському або річковому порту; аварія внаслідок 

порушення вимог щодо забезпечення безпеки судноплавства регулювання руху 
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морського або річкового судна; аварія внаслідок порушення вимог щодо 

забезпечення безпеки судноплавства під час навігаційно-гідрографічного 

забезпечення мореплавства; аварія внаслідок порушення вимог щодо 

забезпечення безпеки судноплавства під час лоцманського проведення морського 

або річкового судна та інші. 

Отже, визначення транспортної безпеки через складову ризику, є можливим 

з огляду на аналіз окремих нормативних актів. Разом з тим, основна мета такого 

визначення – впровадження механізму віднесення суб’єкта господарювання до 

високого, середнього або незначного ступеня ризику з урахуванням суми балів, 

нарахованих за всіма критеріями та визначення періодичності проведення 

планових заходів державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів 

господарювання відповідними органами державної влади.  

Безпеку визначають як стан складної системи, коли дія зовнішніх і 

внутрішніх факторів не призводить до погіршення системи або до неможливості її 

функціонування і розвитку. У такому аспекті безпека – це стан захищеності 

життєво важливих інтересів особистості, суспільства, організації, підприємства 

від потенційно і реально наявних загроз, або відсутність таких загроз. Підхід до 

забезпечення безпеки визначається максимально досяжним результатом і може 

бути консервативним або ліберальним. Метою консервативного підходу є 

побудова і постійна модернізація максимальної кількості загороджувальних 

систем. У цьому випадку забезпечується повний захист від всіх наявних і ще 

не встановлених видів загроз. Визначення ліберального підходу пов’язано із 

забезпеченням можливості реалізації інтересів людини. [348] 

З огляду на значення та роль безпеки її заходи можуть бути реалізовані на 

різних рівнях: міжнародному, національному, регіональному тощо. Отже, питання 

правового регулювання таких заходів також можуть мати різний характер. 

Згідно із Законом України «Про національну безпеку України» [503] 

національною безпекою України є захищеність державного суверенітету, 

територіальної цілісності, демократичного конституційного ладу та інших 

національних інтересів України від реальних і потенційних загроз. Національні 

http://zakon.rada.gov.ua/go/964-15
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інтереси України – життєво важливі інтереси людини, суспільства і держави, 

реалізація яких забезпечує державний суверенітет України, її прогресивний 

демократичний розвиток, а також безпечні умови життєдіяльності та добробут її 

громадян. Разом із тим у ч. 3 ст. 3 Закону наведено категорію фундаментальних 

національних інтересів, до яких законодавець відносить: 

1) державний суверенітет і територіальну цілісність, демократичний 

конституційний лад, недопущення втручання у внутрішні справи України; 

2) сталий розвиток національної економіки, громадянського суспільства і 

держави для забезпечення зростання рівня та якості життя населення; 

3) інтеграцію України в європейський політичний, економічний, 

безпековий, правовий простір, набуття членства в ЄС і в Організації 

Північноатлантичного договору, розвиток рівноправних взаємовигідних відносин 

з іншими державами. 

Державна політика у сферах національної безпеки та оборони 

спрямовується на забезпечення економічної безпеки як одного із видів безпеки 

відповідно до ч. 4 ст. 3 цього Закону. 

Заходи транспортної безпеки слід розглядати як складову заходів 

національної безпеки, що стосується економічної безпеки. Однак у такому 

широкому розумінні дуже складно з’ясувати особливості цих заходів та їх 

значення для транспортної системи. Водночас уникнути системного підходу до 

детермінування транспортної безпеки також неможливо, оскільки найбільш 

повного визначення потребує узагальнення організаційних, економічних, 

соціальних та інших складових. 

За об’єктним критерієм у літературі виокремлюють різні види безпеки: 

промислова, інформаційна, економічна тощо. Разом із тим науковці не завжди 

акцентують, що ці види безпеки мають похідний від національної безпеки 

характер.  

Звертаючись до питань економічної безпеки, доцільним буде пояснити 

зв’язок між економічною безпекою та соціально-політичною і національно-

етнічною стійкістю зі сторони економічних відносин, горизонтальних і 
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вертикальних, між різними суб’єктами з приводу досягнення такого рівня 

розвитку економіки, за якого здійснюється ефективне задоволення потреб і 

гарантований захист інтересів, навіть за несприятливих умов розвитку внутрішніх 

і зовнішніх процесів. [348, c.3] Такий підхід до трактування суті економічної 

безпеки (країни, регіону, підприємства) відображає її основне функціональне 

значення – збереження економічної самостійності та досягнутого рівня, а також 

підвищення конкурентоспроможності та розширення можливостей подальшого 

розвитку. Саме тому економічну безпеку варто розглядати не лише як стан 

захищеності національних інтересів, але і як наявність та можливість 

застосування інструментів впливу на економічні процеси для гарантування 

добробуту у довгостроковому періоді. [567, c. 336-340] 

У такому системному розумінні не можна оминути увагою категорію 

«правова безпека», яка увійшла у науковий лексикон. Правову безпеку 

визначають як захищеність системи делегування прав громадян держави як 

єдиного джерела влади представницьким органам державної влади та органам 

місцевого самоврядування з метою забезпечення збалансованості як 

загальносоціальних і вузькокласових (групових) інтересів громадян, так і 

міжкласових (групових) інтересів і відклику делегованих прав у визначених 

випадках. Поняття правової безпеки не підміняє і не дублює інших складових 

поняття національної безпеки. [663] 

Очевидно, категорія національної безпеки є фундаментальною. Усі решта 

лише детально розкривають її потенціал і дають підстави для висновку про 

важливе значення цієї категорії. Не є винятком і поняття безпеки підприємницької 

діяльності.  

У такому контексті науковці під безпекою розуміють стан захищеності 

людини і громадянина, суспільства та держави від будь-яких джерел небезпеки та 

її загроз, у тому числі від небезпечних видів господарської діяльності. Особливу 

увагу приділено тому, що трансформація зв’язків між суб’єктами та об’єктами 

саме адміністративно-правових відносин, які виникають, змінюються та 

припиняються щодо забезпечення безпеки взагалі та безпеки підприємницької 
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діяльності зокрема, пов’язана із врегулюванням суспільних відносин громадської 

безпеки. [39] Такий висновок із позиції адміністративного права не може 

не викликати заперечень. Наведене зіставлення відносин громадської безпеки і 

підприємницької діяльності не можна розглядати як загальне і спеціальне. Крім 

того, невдалим є наділення природою адміністративно-правових відносин, до 

яких підприємницькі відносини (власне господарські комерційні) жодного 

стосунку не мають. Також не можна погодитися з імовірно небезпечними видами 

господарської діяльності. Власне, це пов’язано з метою правового регулювання 

господарської діяльності, загальними принципами господарювання та 

принципами підприємницької діяльності, визначеними у статтях 6, 44 ГК 

України. Наведене унеможливлює визначення безпеки господарської діяльності. 

До того ж відсутність належної аргументації не дає змоги погодитися з тим, що 

певні види господарської діяльності також може бути визначено як небезпечні. 

Згідно з іншою думкою основним завданням держави є забезпечення 

стабільності та безпеки розвитку підприємницької діяльності через вжиття 

відповідними компетентними органами спеціальних заходів, здійснення яких 

усунуло би загрозу економічній діяльності. За наведених підстав «безпека 

підприємницької діяльності» означає такий стан захищеності підприємств, за 

якого наявність загроз їх економічній діяльності не призводить до зниження 

ринкового успіху, появи чи збільшення матеріальних і фінансових втрат. [399] 

Слушною є думка Є.М. Білоусова про те, що державна політика 

господарсько-правового забезпечення економічної безпеки є складовою 

загальнодержавної економічної політики та водночас елементом політики 

держави у сфері забезпечення національної безпеки.  Автор визначає 

системоутворюючу категорію «економічна безпека держави» (національна 

економічна безпека) як стан економіки держави, який дає можливість реалізувати 

її економічні інтереси, сприяє підвищенню її стабільності (стійкості) в соціально-

економічній, екологічній, енергетичній сферах та забезпечує незалежність від 

впливу внутрішніх та зовнішніх загроз. Особливої уваги заслуговує визначення 

державної політики господарсько-правового забезпечення економічної безпеки 
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суб’єктів господарювання на галузевому рівні. Автор стверджує, що 

інструментарій прямого та опосередкованого впливу на суб’єктів господарювання 

має конкретне спрямування на ту чи іншу галузь економіки. Окрім того, 

галузевий рівень характеризується активізацією діяльності органів державної 

влади, відповідальних за провадження державної політики в конкретній галузі 

економіки, та органів місцевого самоврядування (у межах їхньої компетенції). [58] 

Ураховуючи важливе суспільне значення заходів безпеки, питання 

забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання є актуальним і 

своєчасним. Разом із тим зауважимо, що з теоретичних підстав економічну 

безпеку слід розглядати як родове поняття, що включає поняття «безпека 

здійснення господарської діяльності». [232] Зазначимо, що відповідно до ст. 6 ГК 

України одним із загальних принципів господарювання є принцип обмеження 

державного регулювання економічних процесів у зв’язку з необхідністю 

забезпечення соціальної спрямованості економіки, добросовісної конкуренції у 

підприємництві, екологічного захисту населення, захисту прав споживачів та 

безпеки суспільства і держави. Отже, у цьому кодифікованому акті безпеку 

здійснення господарської діяльності розглянуто з одного боку як принцип, а з 

іншого – як елемент механізму державного регулювання господарської 

діяльності. Доцільність визначення самостійного характеру безпеки здійснення 

господарської діяльності пояснюється тим, що наведена категорія набуває загального 

характеру не лише стосовно безпеки підприємницької діяльності, а й щодо інших 

видових категорій, які узагальнюють види господарської діяльності (промислова, 

торговельна, фінансова, транспортна тощо). Разом із тим дефініція безпеки здійснення 

господарської діяльності зумовлює застосування системного підходу і має походити 

від нормативного визначення національної безпеки. Таким чином, як безпеку 

здійснення господарської діяльності слід розуміти стан захищеності життєво 

важливих інтересів людини і громадянина, суб’єктів господарювання, суспільства 

і держави, за якого забезпечуються розвиток економіки, своєчасне виявлення, 

запобігання та нейтралізація реальних і потенційних загроз національним 

інтересам у сфері господарювання. 
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Безпека здійснення господарської діяльності має забезпечуватися шляхом 

провадження виваженої державної економічної політики відповідно до прийнятих 

в установленому порядку доктрин, концепцій, програм тощо.  

Визначення особливої природи безпеки здійснення господарської діяльності 

необхідно доповнити обов’язком суб’єктів господарювання здійснювати 

господарську діяльність згідно з принципом безпеки та дотримуватися вимог 

законодавства України про національну безпеку, а також  спеціальних 

нормативних актів, в яких питання безпеки мають отримати логічну 

конкретизацію. З огляду на викладене пропонуємо внести відповідні зміни до 

ГК України: 

1) Доповнити ст. 10 «Основні напрями економічної політики держави» ч. 4 

такого змісту: «Держава здійснює політику національної безпеки у сфері 

господарювання, заходи якої спрямовуються на захист життєво важливих 

інтересів суб’єктів господарювання, суспільства і держави, розвиток економіки, 

своєчасне виявлення, запобігання та нейтралізацію реальних та потенційних 

загроз національним інтересам». 

2) Доповнити ст. 55 «Поняття суб’єкта господарювання» ч. 7 такого змісту: 

«Суб’єкти господарювання зобов’язані дотримуватися вимог Закону України 

«Про національну безпеку» та інших нормативно-правових актів, що регулюють 

заходи безпеки здійснення господарської діяльності.» 

Таким чином, акцентуючи, що безпека здійснення господарської діяльності 

є видом національної безпеки і реалізацію її заходів насамперед доручено органам 

державної влади, значення заходів такої безпеки у механізмі державного 

регулювання господарської діяльності не викликає сумнівів і може бути 

предметом окремого дослідження. Поряд із цим варто звернути увагу, що 

суб’єкти господарювання, беручи участь у заходах безпеки, водночас є 

суб’єктами забезпечення національної безпеки.  

Заходи із забезпечення національної безпеки можуть бути адресовані 

транспортній системі. Оскільки ці заходи більшою мірою є економіко-правовими, 

визначення транспортної безпеки матиме галузевий характер і тому відповідає 
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галузевому рівню економічної безпеки.  

Категорія транспортної безпеки не є принципово новою для науки. 

Науковці звертаються до її визначення з позицій співвідношення загальне-

спеціальне. Так, наприклад, І. Аверічев  визначає транспортну безпеку як 

особливий вид економічної політики, [7] Г. Гудема  і Ю. Степаненко – в аспекті 

значення для промислового транспорту, [118] О. Сапронов  – як напрям 

державного регулювання. Автор наголошує на необхідності єдиної державної 

політики у сфері забезпечення транспортної безпеки, що реалізується у заходах 

економічного, політичного та організаційного характеру. Метою забезпечення 

транспортної безпеки має стати стабільне та безпечне функціонування 

транспортного комплексу країни, охорона і захист інтересів та цінностей особи, 

суспільства, держави і груп держав у транспортній сфері. Транспортна безпека має 

бути визнана однією із основних сфер національної безпеки. [575] 

У законодавстві України не наведено визначення транспортної безпеки, 

натомість застосування цієї категорії у нормативно-правових актах, що 

регулюють транспортну діяльність, є системним. Про заходи транспортної 

безпеки йдеться у транспортних кодексах, статутах, правилах перевезення та 

інших нормативно-правових актах транспортного законодавства. 

Так, відповідно до ст. 16 Закону України № 232/94-ВР підприємства 

транспорту зобов’язані забезпечувати безпеку життя і здоров’я громадян, безпеку 

експлуатації транспортних засобів, охорону навколишнього природного 

середовища. У ПК України розділ ІІІ присвячено основним механізмам 

управління безпекою в галузі авіації. У главі І розділу IV КТМ України 

висвітлено питання морського порту та безпеки мореплавства у морських портах. 

Відповідно до ст. 74 організація та забезпечення безпеки мореплавства у 

морському порту покладаються на Адміністрацію морських портів України. 

Власники (користувачі) морських терміналів, судновласники, інші суб’єкти 

господарювання, які здійснюють свою діяльність у межах території та акваторії 

морського порту, забезпечують безпеку мореплавства згідно з правилами, 

визначеними обов’язковими постановами по порту. 
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За змістом ст. 11 Закону України «Про залізничний транспорт» 

підприємства залізничного транспорту загального користування забезпечують 

безпеку життя і здоров’я громадян, які користуються його послугами, а також 

безпеку руху поїздів, охорону навколишнього природного середовища згідно з 

чинним законодавством України. 

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про трубопровідний транспорт» 

основними принципами державної політики у сфері трубопровідного транспорту, 

враховуючи його пріоритетність в економіці України, є забезпечення надійного та 

безпечного функціонування трубопровідного транспорту. 

Отже, в основних нормативних актах транспортного законодавства 

транспортна безпека не визначається, а з’ясовується через принципи державної 

політики або через обов’язки суб’єктів, які забезпечують функціонування 

транспортної системи. 

Поширене визначення поняття транспортної безпеки наведено у 

Модельному законі. [351] Безпека на транспорті – це стан транспортної системи, 

який дає змогу забезпечувати національну безпеку у сфері транспортної 

діяльності, стійкість транспортної діяльності, задовольняти національні інтереси у 

сфері транспортної діяльності, запобігати (мінімізувати) шкоді здоров’ю та (або) 

життю людей, збиткам майну і навколишньому середовищу, економічним 

збиткам під час транспортної діяльності.  

Порівнюючи законодавство різних країн, можна дійти висновку про 

значення транспортної безпеки і доцільність визначення її у нормативно-правових 

актах.  

Згідно зі ст. 13 «Безпека на транспорті» Закону Республіки Молдова 

від 21 травня 1997 р. № 1194-ХІІІ «Про транспорт» [388] транспортна безпека 

визначається як обов’язок підприємств транспорту забезпечувати безпеку життя і 

здоров’я людей, безпеку експлуатації транспортних засобів, шляхів сполучення, 

будинків, споруд та охорону навколишнього середовища. У Російській Федерації 

прийнято Федеральний закон від 9 лютого 2007 р. № 16-ФЗ «Про транспортну 

безпеку». [389] У цьому законі задекларовано мету заходів транспортної безпеки і 



335 

 

відповідно до неї наведено визначення транспортної безпеки. Наголошено на 

безперервному та безпечному функціонуванні транспортного комплексу, захисті 

інтересів людини, суспільства і держави у сфері транспортного комплексу від 

актів незаконного втручання. Так, транспортною безпекою є стан захищеності 

об’єктів транспортної інфраструктури і транспортних засобів від актів 

незаконного втручання.  

У наведених визначеннях поняття транспортної безпеки є одноаспектним. В 

одному випадку воно логічно пов’язано із реалізацією заходів, спрямованих на 

захист від актів незаконного втручання, а в другому, – з обов’язками підприємств 

транспорту. На нашу думку, в широкому, системному і водночас галузевому 

розумінні транспортна безпека – це сукупність заходів правового, галузево-

організаційного, економічного та науково-технічного характеру, спрямованих на 

захист життєво важливих інтересів людини і громадянина, суб’єктів 

господарювання, суспільства і держави, а також на забезпечення функціонування 

та розвитку транспортної системи, своєчасне виявлення, запобігання і 

нейтралізацію реальних і потенційних загроз національним інтересам у сфері 

транспорту, реалізація яких забезпечується встановленням відповідних засобів 

державного регулювання та визначенням спеціальних обов’язків суб’єктів, що 

забезпечують функціонування транспортної системи. З огляду на таке системне 

розуміння питання, чи зумовлені заходи транспортної безпеки реалізацією заходів 

національної безпеки і економічної безпеки, отримує однозначну відповідь, яка 

дає змогу дійти висновку про співвідношення цих категорій як загального та 

спеціального. 

Разом із тим значення заходів транспортної безпеки для держави, 

суспільства та економіки можна розкрити також шляхом визначення їх місця у 

системі заходів безпеки здійснення господарської діяльності. Транспортна 

безпека становить складову безпеки здійснення господарської діяльності і може 

бути визначена відповідно до її галузевого характеру як: напрям виду економічної 

політики – транспортної політики; спеціальний засіб державного регулювання 

транспортної системи; обов’язок суб’єктів транспортної діяльності; принцип 
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організації та здійснення транспортної діяльності. [230] З урахуванням наведеного 

вважаємо, що визначення категорії «транспортна безпека» має бути зумовлено 

застосуванням системного підходу і тому походити від нормативного визначення 

національної безпеки, економічної безпеки та безпеки здійснення господарської 

діяльності.  

З огляду на різноплановість транспортної системи та її інституційність 

питання правового регулювання транспортної безпеки розглядаються у контексті 

спеціальних нормативних актів, об’єднаних в інститути за видами транспорту, а 

саме: законодавство про автомобільний транспорт, законодавство про повітряний 

транспорт, законодавство про морський та річковий транспорт тощо. Таким 

чином, інституційний характер транспортної безпеки [243] зумовлює її загальне 

та спеціальне визначення як правової категорії у нормативних актах 

транспортного законодавства. Наведене, на нашу думку, дає підстави для 

визначення двох рівнів транспортної безпеки – загальногалузевого і 

підгалузевого. Доцільність загального визначення транспортної безпеки пов’язана 

із внесенням змін до основного транспортного закону і забезпечуватиме 

загальногалузевий рівень, а спеціального – із внесенням змін до транспортних 

кодексів, законів та інших законодавчих актів, що відповідатиме підгалузевому 

рівню.  

Зважаючи на викладене, пропонуємо викласти ст. 16 Закону України 

№ 232/94-ВР у такій редакції:  

«Транспортна безпека – це сукупність заходів правового, організаційного, 

соціального, економічного і науково-технічного характеру, спрямованих на 

захищеність життєво важливих інтересів людини і громадянина, суб’єктів 

господарювання, суспільства і держави, а також забезпечення розвитку 

транспортної системи, своєчасне виявлення, запобігання та нейтралізацію 

реальних і потенційних загроз національним інтересам у сфері транспорту.  

Основними заходами забезпечення транспортної безпеки є: 

1) нормативно-правове регулювання заходів транспортної безпеки;  

2) визначення обов’язків держави, органів державної влади та місцевого 
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самоврядування, суб’єктів господарювання та споживачів транспортних послуг 

щодо забезпечення транспортної безпеки; 

3) визначення засобів державного регулювання, спрямованих на 

забезпечення транспортної безпеки; 

4) встановлення державного контролю та нагляду для забезпеченням 

реалізації заходів транспортної безпеки; 

5) інформаційне, наукове і матеріально-технічне забезпечення транспортної 

безпеки. 

Забезпечення транспортної безпеки здійснюється відповідно до принципів 

законності та галузевої спрямованості, поєднання приватних і публічних 

інтересів, відповідальності за порушення законодавства про транспортну безпеку, 

інтеграції у міжнародні системи транспортної безпеки. 

Суб’єкти транспортної діяльності зобов’язані дотримуватися вимог 

законодавства про транспортну безпеку, реалізовувати заходи транспортної 

безпеки під час здійснення транспортної діяльності, експлуатації транспортних 

засобів та використання об’єктів транспортної інфраструктури.  

Органи державної влади забезпечують реалізацію заходів транспортної 

безпеки відповідно до компетенції, визначеної законодавством, приймають 

нормативно-правові акти, спрямовані на забезпечення реалізації цих заходів. 

Особливості реалізації заходів транспортної безпеки на різних видах 

транспорту визначаються у нормативно-правових актах транспортного 

законодавства.» 

Інституційність заходів транспортної безпеки – визначена спеціальними 

нормативно-правовими актами система заходів державного регулювання відносин 

з організації транспортної системи, спрямована на реалізацію заходів 

транспортної безпеки на підгалузевому рівні, що відповідає функціонуванню 

структурних складових транспортної системи (її підсистем, підгалузей).  

Висновок про інституційний характер транспортної безпеки зможе бути 

зроблений відповідно до узагальнення ознак галузевості, нормативності та 

системності заходів транспортної безпеки.  
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Галузевий характер дає підстави визначити окремо заходи транспортної 

безпеки на автомобільному, морському, річковому, залізничному, повітряному 

транспорті тощо з огляду на специфіку здійснення господарської діяльності на 

кожному із видів транспорту. Питання галузевого характеру зумовлює особливу 

правову природу заходів транспортної безпеки. У такому контексті не можна 

оминути питання актуальності та масштабності заходів транспортної безпеки, 

подекуди загальний характер і водночас предметно-видову спрямованість. 

Наведене ще раз засвідчує, що рівень таких заходів може бути різним – або 

загальногалузевим або підгалузевим.  

Таким чином, ураховуючи підстави для з’ясування правової природи 

заходів і можливе співвідношення їх з іншими заходами, заходи транспортної 

безпеки (як загальногалузеві, так і підгалузеві) є похідними від заходів 

національної безпеки, економічної безпеки, заходів безпеки здійснення 

господарської діяльності. Ознака галузевості найбільшою мірою акцентує, що 

заходи транспортної безпеки слід розглядати як різновид вищенаведених заходів, 

оскільки їх реалізація пов’язана з організацією транспортної системи, здійсненням 

одного із видів господарської діяльності – транспортної діяльності та 

відповідними обов’язками суб’єктів транспортної діяльності як різновидів 

суб’єктів господарювання. Разом із тим, ураховуючи наявність різних видів 

транспорту, особливості здійснення господарської діяльності на кожному із них, а 

також спеціальний характер управління та контролю, підгалузеві заходи можна 

визначити окремо. Це спеціально-галузеві, похідні від загальногалузевих, заходи 

транспортної безпеки, реалізація яких пов’язана із забезпеченням транспортної 

безпеки у межах структурних складових транспортної системи, її підгалузей на 

різних видах транспорту, але відповідно до загальної галузевої мети транспортної 

системи. Їх взаємозв’язок є характерним і зумовлений загальною метою 

транспортної безпеки, адресованою транспортній системі як цілісному 

господарському утворенню. Можливість окремого визначення пов’язана зі 

спеціальним правовим регулюванням та особливостями самих заходів. Система 

нормативно-правових актів, що регулюють транспортну безпеку, може становити 
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окремий інститут транспортного законодавства. 

Нормативний характер заходів транспортної безпеки засвідчує їх 

обов’язковість щодо дотримання і виконання та найбільшою мірою розкриває 

відповідний обов’язок суб’єктів транспортної діяльності. Нормативність дає 

підстави зазначити, що інституційні заходи санкціоновані державою і 

характеризуються як владний припис щодо діяльності суб’єктів транспортної 

діяльності. Саме тому питання про гарантованість державою заходів транспортної 

безпеки набуває сьогодні дедалі більшого значення. Держава має створити систему 

гарантій реалізації заходів транспортної безпеки, а відповідно – й умови для їх 

виконання, а також визначити засоби державного примусу стосовно суб’єктів, які 

порушують вимоги відповідних нормативних актів. Таким чином, питання 

формальної визначеності норм, які закріплюють загальнообов’язкові правила 

поведінки щодо транспортної безпеки, набувають динаміки і забезпечують 

правовий характер транспортної безпеки. Правове регулювання транспортної 

безпеки повинно мати цілеспрямований, упорядкований і предметний характер, 

визначатися регулятором окремого виду суспільних відносин, транспортних 

відносин. Беручи до уваги загальноприйнятий в юридичній науці критерій поділу 

засобів правового регулювання залежно від функціонального призначення, [617] 

правове регулювання інституційних заходів транспортної безпеки має 

двоступеневий регулятивний характер. На міжнародному рівні забезпечується 

нормативне регулювання міжнародних заходів транспортної безпеки, а на 

державному – внутрідержавних (національних) заходів. Європейське нормативне 

регулювання транспортної безпеки в умовах євроінтеграції України є основним 

регулятором міжнародного рівня, що зумовлює поступове вдосконалення 

національного транспортного законодавства і визначення перспективи його 

подальшого розвитку. 

Системність заходів транспортної безпеки зумовлена індивідуалізацією 

заходів безпеки на кожному виді транспорту. Системність також засвідчує 

різноплановість заходів безпеки, оскільки їх визначення пов’язано із заходами 

національної безпеки і сукупністю заходів правового, організаційного, 
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економічного, науково-технічного характеру тощо. Системність дає змогу 

звернути увагу на неперервність заходів транспортної безпеки, постійний 

моніторинг реалізації таких заходів і прогнозування та реформування у 

подальшому з огляду на тенденції міжнародної співпраці та досягнення 

суспільства. 

Для забезпечення цілеспрямованості заходів державного регулювання у 

зв’язку із євроінтеграційними процесами пропонуємо розглянути можливість 

детермінування планування заходів транспортної безпеки і категорування об’єктів 

транспортної інфраструктури. 

Планування заходів транспортної безпеки передбачає обов’язок суб’єктів 

транспортної діяльності складати плани, спрямовані на реалізацію заходів 

транспортної безпеки, в яких має бути визначено систему заходів транспортної 

безпеки та порядок їх реалізації із призначенням відповідальних посадових осіб. 

У випадках, передбачених законодавством, необхідним може бути затвердження 

таких планів відповідними органами державної влади. Відомості у планах повинні 

мати характер інформації з обмеженим доступом. Особливості планування може 

бути визначено у нормативних актах транспортного законодавства. 

Категорування об’єктів транспортної інфраструктури (у тому числі 

транспортних засобів) має здійснюватися у порядку, встановленому 

Мінінфраструктури, згідно з метою транспортної безпеки і передбачати 

утворення державного реєстру транспортної інфраструктури для внесення до 

нього інформації про об’єкти відповідно до їх належності до певної категорії. 

Ведення реєстру має забезпечувати відповідний орган державної влади, а подання 

інформації про транспортні засоби та інші об’єкти транспортної інфраструктури, 

які суб’єкти господарювання використовують для здійснення транспортної 

діяльності, визначається як обов’язок суб’єктів транспортної діяльності. 

Питання інституційності заходів транспортної безпеки висвітлено у 

наукових працях, присвячених питанням безпеки мореплавства, безпеки авіації, 

автотранспорту тощо. 

Зокрема, А. П. Калініченко  вважає, що безпеку судноплавства слід розуміти 
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як стабільний стан, вільний від небезпек, спрямований на збереження людського 

здоров’я і життя, довкілля та майна на морі, який забезпечується системою 

національних і міжнародних заходів технічного, економічного організаційного, 

соціального та передусім правового характеру. З питаннями безпеки мореплавства 

вчена пов’язує нагляд за безпекою судноплавства. Така позиція дає змогу 

акцентувати безперервність процесу цілеспрямованого спостереження та аналізу 

суб’єктами, наділеними відповідними повноваженнями щодо нагляду за 

дотриманням всіх вимог і процедур підприємствами, установами, організаціями, 

судновласниками та судноводіями у сфері судноплавства. [251; 75, c. 210-342] 

Зокрема, науковець наголошує, що контроль у сфері безпеки судноплавства 

повинен мати прояв не лише у проведенні планових, позапланових, цільових 

перевірок всієї діяльності у сфері судноплавства, а також у з’ясуванні всіх 

обставин вчинених порушень, аварійних подій, у тому числі різноманітної 

інформації для чіткого та детального розслідування, і до того ж, у створенні 

системи внутрішнього контролю. [217; 218; 219] 

У свою чергу, безпека автотранспорту визначається як захищеність 

автотранспортного підприємства від впливу визначальних факторів зовнішнього 

середовища шляхом оптимізації впливу на його господарську діяльність 

визначальних факторів внутрішнього середовища, що дають змогу врахувати 

специфіку функціонування автотранспортного підприємства, підвищити 

ефективність і забезпечити сталий розвиток його господарської діяльності. 

Економісти зазначають, що автотранспортне підприємство, яке досягло рівня 

економічної безпеки, можна вважати захищеним від впливу визначальних 

факторів внутрішнього і зовнішнього середовища, оскільки воно досягає 

оптимальної ефективності своєї господарської діяльності, яка сприяє його 

розвитку. [174, c. 284-288] 

Безпека авіації розглядається як складова транспортної безпеки, яка, крім 

того, є елементом національної безпеки. Безпека цивільної авіації передбачає 

заходи з безпеки польотів, авіаційної безпеки, екологічної безпеки, економічної та 

інформаційної безпеки. В юридичній літературі запропоновано визначати безпеку 
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цивільної авіації як стан нормальної та безпечної діяльності цивільної авіації, за 

якого небезпечні фактори контролюються на певному, заздалегідь визначеному у 

міжнародних і національних правових актах рівні. Забезпечення безпеки 

цивільної авіації полягає у вжитті комплексу заходів, необхідних для нормальної і 

безпечної діяльності авіації та авіаційних об’єктів. [659; 660] Разом із тим варто 

погодитися, що питання безпеки у сфері цивільної авіації завжди пов’язані із 

формуванням стратегії економічної безпеки авіакомпанії. Наведене 

аргументовано визначенням авіакомпанії як суб’єкта транспортної діяльності, 

складової системи цивільної авіації, точніше, системи повітряного транспорту як 

складової транспортної системи. У цьому випадку прийнято говорити про 

особливості системи економічної безпеки авіакомпанії, яка базується на двох 

основних видах безпеки: безпеці польотів та авіаційній безпеці.  

У літературі дискутується питання стосовно того, який термін правильно 

застосовувати: безпека авіації, авіаційна безпека чи безпека польотів. Визначаючи 

безпеку авіації, наголошують, що це комплексна властивість авіаційної 

транспортної системи виконувати свої функції без завдання збитків (чи з 

мінімальними збитками) самій системі або населенню, в інтересах якого вона 

розвивається. [48] Водночас поняття «безпека авіації» та «авіаційна безпека», є 

різними за змістом, їх не можна ототожнювати, хоча у широкому розумінні 

поняття авіаційної безпеки фактично збігається з поняттям безпеки авіації. [718] 

Крім того, убачається за доцільне застосовувати універсальну категорію 

«забезпечення безпеки польотів», [315] а замість терміна «забезпечення авіаційної 

безпеки» вживати термін «убезпечення цивільної авіації» від актів незаконного 

втручання». [345, c.11]  

Згідно зі ст. 1 ПК України, категорії «авіаційна безпека», «безпека авіації» 

та «безпека польотів» визначаються окремо і мають різне смислове значення. 

Авіаційна безпека – захист цивільної авіації від актів незаконного втручання, що 

забезпечується комплексом заходів із залученням людських і матеріальних 

ресурсів. Безпека авіації – стан галузі цивільної авіації, за якого ризик завдання 

збитків людям чи майну знижується до прийнятного рівня у результаті 
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безперервного процесу визначення рівня небезпеки і керування ним та 

утримується на такому рівні, або знижується далі, у сферах безпеки польотів, 

авіаційної безпеки, охорони навколишнього природного середовища, економічної 

безпеки та інформаційної безпеки. Безпека польотів – стан, за якого ризик шкоди 

чи ушкодження обмежений до прийнятного рівня. Разом із тим смисловий аналіз 

категорії «авіаційна безпека» дає підстави для висновку, що ця категорія є 

загальною, оскільки заходи з безпеки польотів та авіаційної безпеки є складовими 

всіх зазначених заходів безпеки авіації. Отже, можна погодитися із висновком про 

те, що поділ єдиного цілісного поняття «безпека авіації» на три складові є 

значною мірою штучним і не завжди доцільним. Часто ці складові не можна чітко 

виокремити, адже у разі забезпечення авіаційної безпеки забезпечується і безпека 

польотів, і екологічна безпека авіації (не кажучи вже про інформаційну, пожежну 

безпеку, яку законодавство не відносить до компонентів безпеки авіації), тобто 

безпека авіації в цілому. [660] 

Україна як член Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) взяла на 

себе зобов’язання забезпечувати безпеку цивільної авіації. Забезпечення безпеки 

цивільної авіації – комплексний процес, який передбачає забезпечення безпеки 

польотів, захист цивільної авіації від актів незаконного втручання (авіаційну 

безпеку) та захист навколишнього середовища від шкідливого впливу з боку 

авіації (екологічну безпеку). Підвищення рівня безпеки польотів можна досягти 

шляхом упровадження всіма суб’єктами авіаційної діяльності системи управління 

безпекою польотів і поетапної модернізації інфраструктури авіаційної галузі, 

пріоритетною при цьому є ефективна державна політика щодо забезпечення 

високого рівня безпеки польотів. Запровадження системи управління якістю 

польотів дасть можливість значно підвищити рівень якості та безпеки польотів 

суден цивільної авіації внаслідок застосування проактивного підходу до 

державного управління якістю польотів як найбільш ефективної форми 

регулювання діяльності цивільної авіації шляхом постійного виявлення та 

усунення ризиків при експлуатації повітряних суден, аеродромів, сертифікації 

персоналу, обслуговування повітряного руху, забезпечення льотної придатності. 
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Головним завданням державної політики забезпечення якості та безпеки польотів 

суден цивільної авіації є підвищення рівня безпеки польотів за рахунок 

упровадження системи управління якістю польотів усіма суб’єктами авіаційної 

діяльності. [80] 

Сьогодні авіакомпанії світу провадять свою діяльність в умовах 

інтеграційних процесів, мають на меті поліпшення економічної безпеки 

міжнародних авіакомпаній шляхом їх консолідації (злиття), утворення авіаційних 

альянсів, заснування багатьох міжнародних урядових і неурядових авіаційних 

організацій, формування регіональних систем управління повітряним рухом, 

створення спільних ринків авіаперевезень. [281] Для визначення вектору 

запропонованої стратегії варто застосовувати методику SWOT–аналізу (за 

методом Фреда Девіда), яка дає можливість спроектувати вектор розвитку всієї 

системи повітряного транспорту, а саме врахувати фактори зовнішнього 

середовища. Таким чином, у практику визначення безпеки на повітряному 

транспорті увійшла методика прогнозування, основу якої становить 

інструментарій Форсайту та методу сценаріїв, а також деякі положення концепції 

управління на основі цінностей. Така комбінація методів, на думку науковців, 

надає можливість комплексно підійти до формування стратегії економічної 

безпеки на повітряному транспорті, а також розкрити потенціал самоорганізації 

авіапідприємства. [279] Метод сценарного планування у його сучасному виді 

пропонує занадто масштабний діапазон для визначення бажаного майбутнього. 

Водночас діапазон сценарного планування є занадто вузьким для врахування 

форс-мажорних чи відносно непередбачуваних обставин, наприклад, виверження 

вулкана чи інших природних катаклізмів, світової фінансово-економічної кризи 

тощо. Звідси випливає необхідність формування чіткої картини майбутнього 

шляхом візуалізації та формулювання бачення стратегії авіакомпанії на основі 

цінностей. [280] 

У літературі чимало уваги приділено питанням механізму забезпечення 

авіаційної безпеки. У цьому контексті йдеться про сукупність організаційно-

інституціональних і методико-інструментарних елементів авіаційної безпеки, 
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зазначено, що вони взаємодіють між собою через фінансово-економічні важелі. 

[339] Зокрема, В. В. Мізюк  наголошує, що організаційно-інституціональний 

елемент забезпечення авіаційної безпеки є керівною складовою економічного 

механізму забезпечення авіаційної безпеки авіатранспортних підприємств, а 

методико-інструментарний елемент, який складається із заходів забезпечення 

авіаційної безпеки і методів забезпечення рівня безпеки, – його керованою 

складовою. Розвиненість і дієвість складових сприяють підвищенню надійності та 

підвищенню конкурентоспроможності авіатранспортного підприємства на 

внутрішньому і зовнішньому ринках авіатранспортних послуг. [346] 

Відповідно до розділу ІІ Державної програми авіаційної безпеки цивільної 

авіації [432] (далі – Програма) авіаційна безпека – захист цивільної авіації від 

актів незаконного втручання, що забезпечується шляхом здійснення комплексу 

заходів із залученням людських і матеріальних ресурсів. Основним завданням 

Програми є розподіл обов’язків, установлення правил впровадження та 

здійснення заходів забезпечення авіаційної безпеки пасажирів, авіаційного 

персоналу та персоналу, задіяного в авіаційній діяльності, повітряних суден, 

майна, яке перевозять повітряними суднами, об’єктів суб’єктів авіаційної 

діяльності незалежно від форми власності та підпорядкування. У зв’язку із цим 

слід звернути увагу на визначення основних обов’язків суб’єктів авіаційної 

діяльності:  

1) Обов’язок отримати дозвіл на виліт з аеропортів України та приліт до 

аеропортів України, відповідно до якого жодне повітряне судно, внесене до 

Державного реєстру цивільних повітряних суден України, або іноземне повітряне 

судно не може вилітати із або прилітати до аеропортів України за відсутності 

документів, необхідних згідно з Правилами надання експлуатантам дозволів на 

виліт з аеропортів України та приліт до аеропортів України. 

2) Забезпечити проходження контролю на безпеку ручної поклажі, багажу, 

вантажу, кур’єрських і поштових відправлень, бортових припасів, бортового 

харчування для можливості взяти їх на борт повітряного судна.  

З огляду на викладене пропонуємо визначити обов’язок суб’єктів авіаційної 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1572-05
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1572-05
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діяльності розміщувати на своїх сайтах офіційну інформацію про заходи 

авіаційної безпеки. Так, наприклад, Аеропорт «Київ» на своєму сайті розмістив 

не лише загальні рекомендації із вжиття заходів безпеки, а й порядок 

проходження контролю на авіаційну безпеку.
22

 Наведене дає можливість 

забезпечити публічність заходів авіаційної безпеки, можливість ознайомитися з 

ними, а також подальшу згоду на дотримання дисципліни безпеки споживачем 

транспортної послуги, що надається суб’єктом авіаційної діяльності. 

3) Забезпечити наявність відповідних документів з авіаційної безпеки, 

виданих відповідним органом виконавчої влади (сертифікація з питань авіаційної 

безпеки суб’єктів авіаційної діяльності, служб авіаційної безпеки, персоналу, який 

здійснює контроль на безпеку, юридичних і фізичних осіб, діяльність яких 

стосується підготовки персоналу, задіяного у забезпеченні авіаційної безпеки). З 

огляду на значну кількість нормативних актів, що регулюють це питання, і 

документів, які видаються відповідно до них, пропонується запровадити ведення 

Державіаслужбою Єдиного реєстру документів з питань авіаційної безпеки, 

виданих цим органом. Такий реєстр має розміщуватися у відкритому доступі для 

можливості отримання достовірної інформації про виконання заходів авіаційної 

безпеки суб’єктами авіаційної діяльності. 

4) Забезпечити створення служб авіаційної безпеки відповідно до наказу 

Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 

15 березня 2005 р. № 188 «Про затвердження Положення про службу авіаційної 

безпеки авіаційного суб’єкта». Створення служб авіаційної безпеки в аеропортах і 

провайдерах аеронавігаційного обслуговування є обов’язковим. Суб’єкт 

авіаційної діяльності, який не має сертифікованої служби авіаційної безпеки, 

передає обов’язки із забезпечення певних видів авіаційної безпеки відповідним 

сертифікованим службам авіаційної безпеки аеропортів шляхом укладення з ними 

договорів, у яких встановлено права, обов’язки та відповідальність на період 

провадження такої діяльності. З огляду на спрощення виконання цього обов’язку 

                                                           

22
 URL : http://iev.aero/passengers/info/security. 
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суб’єктами авіаційної діяльності пропонується розробити типовий договір про 

забезпечення реалізації заходів авіаційної безпеки, предметом якого мають стати 

зобов’язання з авіаційної безпеки, що виникатимуть між суб’єктом авіаційної 

діяльності та службою авіаційної безпеки. 

5) Розробка та погодження з уповноваженим органом локального 

нормативного акта – Програми забезпечення авіаційної безпеки. Відповідальність 

за виконання цієї Програми покладається на керівника (органи, посадових осіб) 

експлуатанта. До штатної структури експлуатанта вводиться посада заступника 

керівника експлуатанта з авіаційної безпеки. З огляду на викладене пропонуємо 

Державіаслужбі розробити Порядок реєстрації суб’єктами авіаційної діяльності 

програми забезпечення авіаційної безпеки та розміщення на сайті 

Державіаслужби інформації про зареєстровані програми. 

6) Утворення спеціальних органів. Стосується утворення Міжвідомчої 

комісії з авіаційної безпеки, склад якої затверджено постановою Кабінету 

Міністрів України від 10 жовтня 2012 р. № 938 «Про утворення Міжвідомчої 

комісії з авіаційної безпеки цивільної авіації». [525] Також у кожному аеропорту 

створюється аеропортовий комітет з авіаційної безпеки. Головою аеропортового 

комітету з авіаційної безпеки є керівник аеропорту, за його відсутності обов’язки 

голови виконує заступник керівника аеропорту з авіаційної безпеки. Положення 

про аеропортовий комітет з авіаційної безпеки як локальний нормативний акт 

затверджується керівником аеропорту. Такий комітет сьогодні утворено 

відповідно до ст. 16 Положення про комітети асоціації «Аеропорти України 

цивільної авіації». [417] Для визначення основних завдань цих комітетів та 

уніфікації заходів з авіаційної безпеки, що провадять комітети, пропонуємо 

Державіаслужбі розробити типове Положення про комітет з авіаційної безпеки в 

аеропорту.  

7) Суб’єкти авіаційної діяльності розробляють і впроваджують програми 

контролю якості авіаційної безпеки відповідно до наказу Міністерства транспорту 

та зв’язку України від 20 квітня 2007 р. № 329 «Про затвердження Програми 

контролю якості безпеки авіаційних суб’єктів» [490] (далі – Програма контролю). 
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Ця Програма передбачає здійснення контролю якості з авіаційної безпеки як з 

боку Державіаслужби, так і з боку інспекторського складу служб авіаційної 

безпеки авіаційних суб’єктів на підставі власної інструкції контролю якості із 

забезпечення вимог власної програми авіаційної безпеки. Система контролю 

якості охоплює: 

а) перевірку якості дотримання авіаційними суб’єктами вимог авіабезпеки, 

захисту об’єктів цивільної авіації від актів незаконного втручання з питань: 

сертифікації аеродромів; сертифікації аеропортів; сертифікації експлуатантів; 

сертифікації суб’єктів комерційної діяльності у галузі цивільної авіації; 

б) перевірку якості роботи служб авіаційної безпеки, надання ними 

відповідних послуг з авіабезпеки у процесі: сертифікаційних перевірок служб 

авіаційної безпеки та/або авіаційних суб’єктів; проведення комплексних 

(інспекційних), міжсертифікаційних, планових і позапланових перевірок, а також 

ситуаційних експериментів і розслідувань.  

Відповідно до Програми якості можна визначити заходи контролю за 

дотриманням законодавства про авіаційну безпеку: 

А) Планові перевірки, які поділяються на сертифікаційні та 

міжсертифікаційні. Кожний суб’єкт авіаційної діяльності підлягає плановій 

перевірці не частіше одного разу на рік, якщо інше не визначено умовами видачі 

сертифіката. Планові перевірки проводяться з метою детального вивчення стану 

забезпечення авіаційної безпеки та встановлення відповідності системи авіаційної 

безпеки чинним стандартам. Про такі перевірки суб’єкта повідомляють у строки, 

визначені законодавством. Позапланові перевірки (інспекції) здійснюються у разі 

надходження інформації про зниження у суб’єкта авіаційної діяльності рівня 

захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання або невідповідності 

рівня захисту рівню загрози, а також на вмотивований запит правоохоронного 

органу. Позапланова перевірка проводиться у рамках конкретних видів діяльності 

або частини забезпечення авіаційної безпеки суб’єктом авіаційної діяльності. 

Позапланові перевірки можуть проводитися без попереднього повідомлення. 

Б) Ситуаційні експерименти, які проводяться з метою здійснення 



349 

 

випробувальних заходів авіаційної безпеки та є імітацією спроби скоєння акту 

незаконного втручання, можуть проводитися гласно і негласно. 

В) Огляд стану авіаційної безпеки, що полягає в оцінці потреб системи 

безпеки і призначений для виявлення вразливих місць, якими можуть 

скористатися для вчинення акту незаконного втручання, і для підготовки 

рекомендацій щодо усунення недоліків. Огляд проводиться щоразу, коли 

наявність загрози зумовлює необхідність підвищення рівня безпеки для 

нейтралізації різних ризиків, яким можуть піддаватися конкретні суб’єкти 

авіаційної діяльності. Огляди можуть проводитися у виді цільової оцінки та 

загальної оцінки стану заходів безпеки. 

Г) Спостереження здійснюється з метою збору інформації шляхом 

безпосередньої реєстрації дій працівників суб’єктів авіаційної діяльності, подій, 

явищ і процесів, що відбуваються у певних умовах, із метою з’ясування їх 

відповідності законодавству з авіаційної безпеки. 

Порядок проведення планових, позапланових перевірок стану авіаційної 

безпеки, а також ситуаційних експериментів, випробувань, оглядів, спостережень 

установлюється Програмою контролю та іншими нормативно-правовими актами з 

питань цивільної авіації. Разом із тим дослідження цього Порядку у контексті 

визначення відповідності його норм положенням Закону України від 21 березня 

2017 р. № 1965-VIII «Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної 

авіації» [432] (далі – Закон України № 1965-VIII) дає підстави для таких 

висновків: 

а) відповідно до Закону України № 1965-VIII за результатами перевірок, 

ситуаційних експериментів, випробувань, оглядів, спостережень складаються 

акти із викладенням виявлених недоліків, пропозиціями та строком їх усунення. 

Програмою якості за результатами перевірок передбачено складання звіту. Отже, 

пропонуємо внести зміни до Програми якості та вирішити це питання; 

б) уважаємо за доцільне визначити у Програмі якості обов’язок органу 

контролю щодо попередження або непопередження про проведення відповідних 

заходів контролю; 
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в) убачається за необхідне навести у Програмі якості положення щодо 

можливості ініціювання заходів контролю (хто і за яких умов може вимагати 

проведення таких заходів та/або коли це є обов’язковим); 

г) на нашу думку, варто навести у Програмі якості положення щодо видів 

господарських санкцій та порядку їх застосування до суб’єктів авіаційної 

діяльності; 

ґ) пропонуємо передбачити у Законі України № 1965-VIII та у Програмі 

якості порядок оскарження результатів перевірки. 

8) Керівники аеропортів та експлуатанти, суб’єкти авіаційної діяльності, 

крім експлуатантів авіації загального призначення, які використовують повітряні 

судна злітною вагою менше 5700 кг, подають до уповноваженого органу з питань 

цивільної авіації звіти про стан забезпечення авіаційної безпеки та результати 

роботи служб авіаційної безпеки. 

Уповноважений орган з питань цивільної авіації проводить аналіз та 

узагальнення інформації, визначає рівень забезпечення авіаційної безпеки. Оцінка 

рівня загрози та ризиків здійснюється на підставі наказу Міністерства транспорту 

та зв’язку України від 11 травня 2007 р. № 390 «Про затвердження Інструкції з 

оцінки рівня загрози безпеці цивільної авіації України» (Наказ зареєстрований у 

Міністерстві юстиції України 25.05.2007 за № 542/13809 і має гриф «Для 

службового користування»). На підставі Інструкції з оцінки рівня загрози безпеці 

цивільної авіації керівники аеропортів та авіакомпаній розробляють інструкції для 

своїх підприємств і самостійно оцінюють рівень загрози та ризиків. 

Таким чином, вважаємо, що визначення заходів безпеки авіації, оскільки їх 

реалізація адресована підгалузі транспортної системи, має господарсько-правовий 

характер і становить комплекс галузевих організаційно-господарських заходів, що 

реалізуються державою в особі уповноважених нею органів і суб’єктами 

авіаційної діяльності, спрямовані на дотримання законодавства і виконання 

відповідних зобов’язань з метою унеможливлення загрози авіабезпеки та 

безперебійного забезпечення функціонування транспортної системи. Особливістю 

регулювання заходів безпеки авіації є передбачена законодавством безпосередня 
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участь суб’єктів авіаційної діяльності у реалізації таких заходів і закріплення за 

ними спеціальних обов’язків. У зв’язку з наведеним пропонуємо викласти ч. 2 

ст. 10 ПК України у такій редакції:  

«2. З метою забезпечення безпеки авіації уповноважений орган з питань 

цивільної авіації та суб’єкти авіаційної діяльності здійснюють комплекс заходів, 

спрямованих на запобігання виникненню авіаційних подій, зокрема шляхом: 

1) встановлення критеріїв безпеки авіації; 

2) забезпечення необхідного рівня безпеки авіації; 

3) встановлення обов’язків суб’єктів авіаційної діяльності щодо безпеки 

авіації; 

4) проведення планових і позапланових перевірок, інспектування суб’єктів 

та об’єктів авіаційної діяльності, вжиття інших заходів контролю з безпеки 

авіації; 

5) визначення порядку здійснення контролю за дотриманням законодавства 

про авіаційну безпеку та виконанням суб’єктами авіаційної діяльності 

відповідних обов’язків; 

6) заборони, скасування, тимчасового припинення або зміни виконання 

будь-яких видів польотів і авіаційної діяльності у разі виявлення загрози безпеці 

авіації або їх невідповідності встановленим стандартам і авіаційним правилам 

України; 

7) анулювання, тимчасового припинення дії сертифікатів, свідоцтв, ліцензій, 

дозволів, обмеження прав, наданих цими документами, скасування погодження 

кандидатур згідно з ч. 10 цієї статті; 

8) накладення штрафів і застосування інших господарських санкцій за 

порушення законодавства про авіаційну безпеку та невиконання обов’язків щодо 

безпеки авіації в порядку, передбаченому законодавством.» 

Актуальність питання транспортної безпеки послужила підставою для 

розробки різного роду стратегій, у тому числі стратегії економічної безпеки 

підприємств авіаційного транспорту. Вона зводиться до визначення основних 

довгострокових цілей і завдань забезпечення економічної безпеки 
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авіапідприємств, розробки комплексу заходів і розміщення ресурсів, необхідних 

для виконання таких цілей і завдань. Основним завданням формування стратегії є 

мінімізація або повне нівелювання негативного впливу ризиків зовнішнього та 

внутрішнього середовищ на діяльність авіаційного транспорту. На зменшення 

ризиків спрямовані такі заходи: (а) адміністративні заходи, що мають на меті 

запобігання ризикам (запобіжні заходи); (б) диверсифікація ризиків; (в) створення 

внутрішнього резервного фонду; (г) страхування. Одним із ефективних 

інструментів забезпечення стабільної діяльності підприємства науковці 

визначають страхування. Таким чином, завдання формування економічної 

безпеки підприємств авіаційного транспорту зводиться до розробки стратегії 

страхування, під якою розуміють визначення основних довгострокових цілей 

управління ризиками підприємства, забезпечення його економічної безпеки, а 

також розробку та впровадження програм страхування, спрямованих на 

мінімізацію ризиків у сфері авіації. [136; 137]  

Основною метою забезпечення безпеки залізничної галузі є запобігання 

загрозам, забезпечення захищеності діяльності галузі та досягнення визначених 

цілей. Наведене зумовлює пошук засобів і способів запобігання загрозам із метою 

зменшення або ліквідації наслідків їх дій. Виходячи із викладеного, забезпечення 

економічної безпеки залізничного транспорту визначають як безперервний 

циклічний процес, який потрібує постійного удосконалення. Передумови 

забезпечення економічної безпеки залізничного транспорту поділяють на блоки: 

економічні, організаційно-технологічні, технічні та соціальні. [619; 620] 

Згідно зі статтями 2, 3 Закону України «Про залізничний транспорт» 

підприємства залізничного транспорту у взаємодії з іншими видами транспорту 

повинні своєчасно та якісно здійснювати перевезення пасажирів і вантажів, 

забезпечувати безпеку руху, розвивати сферу транспортного обслуговування 

народного господарства та населення. Нормативні документи, що визначають 

порядок та умови перевезень, користування засобами залізничного транспорту 

загального користування, безпеки руху, охорони праці, забезпечення 

громадського порядку, перетину залізничних колій іншими видами транспорту і 
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комунікаціями, пожежної безпеки, санітарні норми та правила на залізничному 

транспорті України, є обов’язковими для всіх юридичних і фізичних осіб на 

території України. Безпеку на залізничному транспорті визначено у ст. 11 цього 

Закону як обов’язок підприємств залізничного транспорту загального 

користування, складовими якого є заходи щодо: (а) безпеки життя і здоров’я 

громадян, які користуються послугами залізничного транспорту загального 

користування; (б) безпеки руху поїздів; (в) охорони навколишнього природного 

середовища згідно з чинним законодавством України. Не вдаючись до 

загальнопредметної характеристики заходів безпеки життя і здоров’я громадян, 

законодавець спрямовує увагу на інституційні заходи безпеки руху поїздів. 

Визначення таких заходів дає змогу виокремити комплекс організаційних і 

технічних заходів, спрямованих на забезпечення безаварійної роботи та 

утримання постійно справними залізничних споруд, колій, рухомого складу, 

обладнання, механізмів і пристроїв. З огляду на викладене окремо зазначається, 

що рухомий склад, обладнання та інші технічні засоби, які постачаються 

залізничному транспорту, повинні відповідати вимогам безпеки руху, схоронності 

вантажів, охорони праці, екологічної безпеки і мати відповідний сертифікат. 

Інституційність заходів транспортної безпеки свідчить про особливості цих 

заходів на кожному виді транспорту, їх індивідуалізацію та різний характер 

правового регулювання. 

Становлення інституту транспортної безпеки пов’язується із спеціальним 

правовим регулюванням заходів правового, організаційного, соціального, 

економічного і науково-технічного характеру, спрямованих на захищеність 

життєво важливих інтересів суб’єктів господарювання, суспільства і держави, а 

також забезпечення розвитку транспортної системи. Однак, враховуючи те, що 

наведені заходи є похідними від заходів національної безпеки та економічної 

безпеки, їх визначення має бути передбачено в Законі України № 232/94-ВР і 

зумовлювати загальногалузевий підхід до врегулювання поряд зі спеціальним. 

Право транспортної безпеки – це інститут транспортного права, який дає 

підстав визначити систему взаємопов’язаних за галузевою та предметною 
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ознакою правових норм, що регулюють окремий вид транспортних відносин – 

відносини із забезпечення заходів транспортної безпеки. Інститут права 

транспортної безпеки характеризується особливою  внутрішньою організацією 

правових норм, відповідно до якої їх система має логічну й цілісну 

конструкцію в межах транспортного права. Відповідно до предметної ознаки 

визначаються відносини із забезпечення заходів транспортної безпеки, власне, 

їх правова природа, як різновиду суспільних відносин, що входять до складу 

транспортних відносин. Відповідно до галузевої ознаки визначаються 

об’єктивні передумови для відокремлення таких відносин, визначення 

характеру їх взаємозв’язку з огляду на те, що вони виникають унаслідок 

правової організації транспортної системи. 

 

 

Висновки до Розділу 4 

Запропоновано два теоретичні підходи до визначення дозвільних транспортних 

процедур. Відповідно до нормативного підходу,  дозвільні транспортні процедури 

визначено як засоби державного регулювання, що застосовуються з метою 

забезпечення галузевого функціонування транспортної системи, що мають 

імперативний характер і відповідно до їх правової природи становлять умову 

здійснення певних видів транспортної діяльності у випадках, передбачених 

законодавством. Відповідно до суб’єктного підходу, визначення дозвільних 

транспортних процедур пов’язується із виконанням суб’єктами транспортної діяльності 

обов’язків з отримання дозвільних документів, дотримання визначеного 

законодавством порядку одержання таких документів і дотримання законодавства, що 

регулює особливості провадження окремих видів транспортної діяльності, для 

здійснення яких одержано дозвільні документи.  

Визначені основні ознаки, властиві дозвільним транспортним процедурам: 

нормативність, імперативний характер, галузева спрямованість, суб’єктний склад, 

процедурність, документарний результат. 
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Констатовано, що дозвільні транспортні документи – видані відповідно до 

законодавства уповноваженим органом державної влади документи, які засвідчують 

виконання суб’єктом транспортної діяльності вимог нормативно-правових актів щодо 

отримання дозволу для здійснення певних видів транспортної діяльності з метою 

забезпечення функціонування транспортної системи. Дозвільні транспортні документи 

характеризуються такими ознаками: універсальністю, нормативністю, письмовою 

формою та спеціальним змістом.  

Основними положеннями, що характеризують практичну доцільність та 

законодавче врегулювання дозвільних транспортних процедур, визначено такі: 

(а) впливають на реалізацію прав і законних інтересів суб’єктів транспортної 

діяльності; (б) спрямовані на розвиток добросовісної конкуренції у транспортній 

системі; (в) забезпечують нормативність процедури видачі дозвільних транспортних 

документів; (г) передбачають відповідальність за порушення вимог законодавства.  

Запропоновано поділ дозвільних транспортних процедур на ліцензійні, 

сертифікаційні та реєстраційні. З огляду на особливості дозвільних транспортних 

процедур наголошено, що вони можуть мати характер прямих або похідних. 

З’ясовано, що сертифікаційні транспортні процедури виконують три функції: 

дозвільну, контрольну, охоронну. Відповідно до критерію залежності від інших 

дозвільних транспортних процедур, запропоновано відносити сертифікаційні 

транспортні процедури до категорії самостійних (прямих) або похідних дозвільних 

процедур. Натомість, за правовою природою ці процедури можна віднести до категорії 

об’єктних або суб’єктних. 

Наголошено, що визначальною ознакою для сертифікаційних транспортних 

процедур є їх публічний і галузевий характер, оскільки вони: (а) здійснюються у 

передбаченому законодавством порядку, (б) органом сертифікації є відповідний орган 

державної влади або інший учасник господарських відносин, наділений спеціальною 

галузевою господарською компетенцією, (в) мета впровадження пов’язана із 

державним регулюванням відносин з організації транспортної системи, у тому числі 

застосуванням спеціального засобу державного регулювання - транспортної безпеки. 

З’ясовано, що заходи транспортної безпеки мають галузевий характер і є 
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похідними від заходів національної безпеки та економічної безпеки. Транспортну 

безпеку визначено як сукупність заходів правового, організаційного, соціального, 

економічного і науково-технічного характеру, спрямованих на захищеність життєво 

важливих інтересів людини і громадянина, суб’єктів господарювання, суспільства і 

держави, а також забезпечення розвитку транспортної системи, своєчасне виявлення, 

запобігання та нейтралізацію реальних і потенційних загроз національним інтересам у 

сфері транспорту. 

Визначено ознаки транспортної безпеки: галузевий характер, нормативність, 

інституційність і системність заходів транспортної безпеки. Наголошено на загальне та 

спеціальне визначення транспортної безпеки як правової категорії у нормативних актах 

транспортного законодавства, а також виокремлені два рівні заходів транспортної 

безпеки – загальногалузевий і підгалузевий.  

Сформульовано принципи, відповідно до яких мають реалізовуватися заходи 

транспортної безпеки: принцип законності та галузевої спрямованості, поєднання 

приватних і публічних інтересів, відповідальності за порушення законодавства про 

транспортну безпеку, інтеграції у міжнародні системи транспортної безпеки.  

Аргументовано розмежування правових категорій «авіаційна безпека», «безпека 

авіації» та «безпека польотів», наведено висновок, що особливістю регулювання 

заходів безпеки авіації є передбачена законодавством безпосередня участь суб’єктів 

авіаційної діяльності у реалізації таких заходів і закріплення за ними спеціальних 

обов’язків.  

Право транспортної безпеки визначено інститутом транспортного права. Цей 

інститут становить система взаємопов’язаних за галузевою та предметною ознакою 

правових норм, що регулюють окремий вид транспортних відносин – відносини із 

забезпечення заходів транспортної безпеки. 
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РОЗДІЛ 5 

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ  

ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

 

 

 

5.1 Транспортне законодавство як правова складова організації 

транспортної системи України 

Правова організація транспортної системи серед іншого передбачає 

врегулювання нормами права особливостей її галузевого функціонування та 

розвитку. Завдяки нормам права забезпечується наявність внутрісистемних 

господарських зв’язків, визначаються форми і напрями державного регулювання 

транспортної системи.  

Як слушно зазначає Г. В. Пронська, для з’ясування особливостей 

господарської системи недостатньо визначити єдність суб’єкта управління та 

об’єкта управління, потрібно також визначати єдність правового режиму 

господарської системи, врегульованого правом порядку її діяльності, у 

взаємозв’язку і взаємозалежності прав та обов’язків (компетенції) односистемних 

господарських органів. Застосовуючи суб’єктно-об’єктний підхід до визначення 

господарської системи, науковець вважає, що правову організацію слід 

детермінувати як сукупність правових форм, які опосередковують структуру і 

діяльність господарської системи, її статику і динаміку. На особливу увагу 

заслуговує висновок, що діяльність системи здійснюється виключно у правових 

формах, тому правове регулювання має забезпечити реалізацію повною мірою 

позитивних можливостей цієї організаційної форми. [506, c.136] 

Питання правової організації залишаються предметом наукової дискусії у 

різних аспектах. Так, найбільш поширеним є підхід до визначення організації 

органів державної влади. Під правовою основою організації та діяльності органів 

публічної влади розуміють систему нормативних актів, що визначають функції, 

компетенцію, форми і методи діяльності органів державної влади і місцевого 
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самоврядування, а також їх структурних підрозділів. [214] У зв’язку з 

комплексністю та багатоаспектністю відносин, що виникають у процесі 

організації та функціонування органів публічного управління, норми, спрямовані 

на їх врегулювання, можна диференціювати за різними ознаками. Наприклад, за 

галузевою належністю – конституційні, адміністративні, фінансові, цивільні, 

трудові, муніципальні тощо. Метою правової організації є вдосконалення 

публічних інституцій і методів їхньої діяльності, процедур, які вони 

застосовують, налагодження діалогу громадян і влади щодо механізмів 

управління та максимальне наближення до європейських стандартів. [337] 

Відповідно до запропонованої конструкції, не вдається визначити зв’язок органів 

державної влади з галузями економіки, а наведений критерій поділу за галузевою 

належністю не можна вважати вдалим, оскільки йдеться не про галузі економіки, 

а про галузі права. Мета організації, на нашу думку, має відповідати сучасним 

реаліям і відповідно до них передбачати перспективу. Визначення лише 

перспективи не дає підстав з’ясувати особливості правового становища, що 

зумовлює потребу у вдосконаленні. 

Питання організації в юридичній літературі розглядається у контексті 

правового регулювання. Зокрема, зазначається, що правове регулювання 

діяльності транспорту сприятиме перетворенню його на провідну галузь 

суспільної діяльності, розвитку економіки, поліпшенню якості виконання 

договірних зобов’язань (забезпеченню схоронності вантажів, які перевозяться, 

додержанню строків доставки вантажів, удосконаленню договірних відносин 

щодо перевезень, суворому дотриманню договірної дисципліни), безпеці руху і 

ліквідації аварійності, поліпшенню експлуатаційної роботи на підприємствах 

транспорту. [309] Слід зазначити, що аспект правового регулювання, відповідно 

до якого регулювання адресовано діяльності, не може бути застосовано до 

транспортної системи. Транспортна система – це набагато ширше коло відносин, 

ніж відносини, що виникають у зв’язку зі здійсненням транспортної діяльності. У 

цьому, на нашу думку, полягає особливість питання правової організації, яке 

відповідно до змістовного навантаження такої організації поглинає правове 
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регулювання транспортної діяльності. Отже, правова організація транспортної 

системи є ширшою за змістом категорією, ніж правове регулювання транспортної 

діяльності. 

Визначення поняття правової організації транспортної системи, на нашу 

думку, пов’язується з галузевою ознакою, оскільки йдеться про систему, що 

опосередковує галузь економіки. До того ж галузева ознака є визначальною для 

мети організації, яка не може бути адресована економіці в цілому, адже 

доцільність організації пов’язана із виокремленням транспортної системи як 

самостійного господарського утворення поряд з іншими в економіці. 

З огляду на викладене вважаємо, що поняття правової організації 

транспортної системи може бути визначене шляхом об’єднання ознак, за змістом 

яких така організація:  

1) характеризується галузевим рівнем структури; 

2) визначається з огляду на галузеву мету функціонування; 

3) консолідує внутрісистемні господарські зв’язки між суб’єктами, які 

забезпечують її функціонування; 

4) пов’язана з утворенням та керівною роллю центру; 

5) є об’єктом правового регулювання. 

Правова організація транспортної системи передбачає структурно-галузевий 

рівень організації економіки, відповідно до якого визначаються підстави для 

детермінування транспортної системи, сукупності форм, методів і засобів 

державного регулювання,  особливості галузевого функціонування з огляду на 

галузеву мету та завдання, особливий характер внутрісистемних господарських 

зв’язків, а також напрямки розвитку та заходи, спрямовані на її інтеграцію до 

систем вищого рівня.  

Утворення і, власне, галузеве існування та функціонування транспортної 

системи забезпечуються за допомогою системи відповідних нормативно-правових 

актів, що у сукупності становлять транспортне законодавство. 

Транспортне законодавство – це багатогранна правова категорія, щодо якої 

в юридичній літературі існує дискусія. Основу такої дискусії становлять різні 
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погляди вчених щодо питань поняття транспортного законодавства, його ознак, 

системи, правової природи.  

За своєю суттю термін «законодавство» є складною правовою категорією, 

пов’язаною та зумовленою багатьма чинниками – політичними, соціальними, 

економічними та правовими. У числі правових варто назвати чітку процедуру 

прийняття актів законодавства, ефективну роботу органів державної влади та 

інших уповноважених органів з питань законотворення, високий рівень правової 

культури тощо. Із правової точки зору термін «законодавство» є узагальнюючим, 

тобто безпосередньо пов’язаним із категоріями «правовий акт» і «нормативно-

правовий акт», оскільки через них «законодавство» функціонує і розвивається. 

Його основу становить система пов’язаних між собою правових актів, які містять 

норми права. [336] 

Також зазначимо, що тлумачення терміна «законодавство» викладено у 

Рішенні Конституційного Суду України від 9 липня 1998 р. у справі № 17/81-97 за 

конституційним зверненням Київської міської ради професійних спілок щодо 

офіційного тлумачення ч. 3 ст. 21 Кодексу законів про працю України (справа про 

тлумачення терміна «законодавство»). У Рішенні зазначено, що термін 

«законодавство» досить широко застосовується у правовій системі, переважно у 

значенні сукупності законів та інших нормативно-правових актів, які 

регламентують ту чи іншу сферу суспільних відносин і є джерелами певної галузі 

права. Цей термін без визначення його змісту вжито і в Конституції України 

(статті 9, 19, 118, п. 12 Перехідних положень). У законах залежно від важливості 

та специфіки регульованих суспільних відносин цей термін вживають у різних 

значеннях: в одних маються на увазі лише закони; в інших, передусім 

кодифікованих, поняття «законодавство» охоплює як закони та інші акти 

Верховної Ради України, так і акти Президента України, Кабінету Міністрів 

України, а у деяких випадках – також і нормативно-правові акти центральних 

органів виконавчої влади. [556] 

Категорія «транспортне законодавство» застосовується у нормативно-

правових актах і в спеціальній літературі – підручниках із транспортного права, 
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окремих статтях, присвячених цьому питанню. [610; 640; 642; 75] Разом із тим 

зазначимо, що запропоновані визначення зазвичай не мають характеру 

доктринальних і зумовлені різними поглядами вчених, оскільки вони належать до 

різних наукових шкіл права. Зокрема, це стосується праць В. М. Гуцуляка, І. В. 

Булгакової, І. А. Діковської, В. А. Єгіазарова, Г. В. Самойленко, Л. Я. Свистун та ін. 

Визначення транспортного законодавства може бути двоаспектним і 

залежить від того, що саме становить предмет правового регулювання. [253] У 

широкому розумінні транспортне законодавство можна визначити як сукупність 

нормативно-правових актів, які регулюють не тільки транспортні відносини, а й 

усі відносини, що виникають у сфері транспорту, тобто стосуються галузевого 

функціонування транспортної системи як цілісного утворення. У спеціальному 

розумінні визначення транспортного законодавства зумовлено предметом 

регулювання транспортного законодавства, власне транспортними відносинами. 

Згідно із цією позицією транспортне законодавство є системою нормативно-

правових актів, які регулюють транспортні відносини, [257] тобто відносини, що 

виникають у зв’язку з організацією та/або здійсненням транспортної діяльності. 

[255] Неоднозначність відповіді на питання стосовно предмета регулювання 

зумовлена різними підходами до визначення характеру транспортних відносин.  

Теоретично доведене визначення різних інститутів законодавства через 

категорію суспільних відносин може бути застосовано до транспортного 

законодавства, на нашу думку, із деякими уточненнями. По-перше, це стосується 

різноплановості транспортних відносин, а по-друге, їх галузевого характеру.  

Так, І. В. Булгакова  виокремлює законодавство з питань залізничних 

перевезень вантажів і пропонує поділяти законодавство, що регулює залізничні 

перевезення, за предметом регулювання на: акти загальної дії (загальне 

законодавство), які регулюють діяльність всіх суб’єктів підприємницької 

діяльності, транспортних організацій у тому числі; акти спеціальної дії 

(спеціальне законодавство), що охоплює нормативні акти щодо регулювання 

діяльності саме залізничного транспорту. У свою чергу, спеціальне законодавство 

за сферою дії вчена поділяє на: загальне законодавство про залізничні 
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перевезення, спеціальне законодавство про залізничні перевезення вантажів. [71] 

У літературі запропоновано виокремлювати три рівні правового 

регулювання транспортної діяльності: ГК України (глава 32) і ЦК України 

(глава 64) містять загальні положення щодо перевезень для всіх видів транспорту, 

зокрема про договори перевезення, транспортного експедирування, довгострокові 

договори щодо перевезення вантажів, про відповідальність перевізника, правила 

пред’явлення та розгляду претензій і позовів у цій сфері. Транспортними 

кодексами, статутами урегульовано порядок перевезень, а детальна регламентація 

перевезень здійснюється за допомогою правил перевезень вантажів і пасажирів. 

Отже, перший рівень забезпечують норми загальних кодексів, другий – 

транспортні кодекси і статути, а третій – правила перевезення. З огляду на 

викладене Е. Деркач  пропонує прийняти комплексний законодавчий акт, що 

регулює діяльність усіх видів транспорту, а саме ТК України. Зазначене сприяло 

би уніфікації термінології і поліпшенню господарської практики застосування 

відповідного законодавства, усуненню внутрішніх суперечностей і дублювання 

правових приписів, упорядкуванню чинних нормативно-правових актів у цій 

сфері, створенню умов для рівноправного розвитку всіх форм господарювання, 

розвитку сучасного ринку транспортних послуг. Проте, на думку науковця, 

першочерговим завданням є розробка концептуальних основ проекту ТК України. 

В єдиному кодексі має бути збалансовано публічні та приватні інтереси, 

враховано сучасні тенденції комерціалізації перевізного процесу, його 

діджиталізації, (під діджиталізацією прийнято розуміти трансформацію, 

проникнення цифрових технологій щодо оптимізації та автоматизації бізнес-

процесів, підвищення продуктивності та поліпшення комунікаційної взаємодії зі 

споживачами), [113] розвитку змішаних перевезень, регламентовано правовий 

статус нових учасників ринку транспортних послуг. [140] Слушною із цього 

питання є думка Н. С. Кузнєцової, яка справедливо зазначає, що сучасне 

законодавство буквально уражено «вірусом кодифікації». Авторів майже 

не цікавить питання, як запропонований кодекс впишеться в усталену систему 

законодавства, яким саме буде предмет його регулювання. [295] 
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На нашу думку, забезпечити єдиний характер норм ТК України – непросте 

завдання. У такому разі варто обмежитися лише незначною кількістю загальних 

норм, які не будуть сприйматися на практиці. Така ситуація сьогодні склалася 

навколо Закону України № 232/94-ВР, який є недієвим, містить «сухі» загальні 

норми. Тому, наприклад, суб’єкти автотранспортної діяльності звертаються 

безпосередньо до спеціального Закону України «Про автомобільний транспорт», а 

суб’єкти господарювання на залізничному транспорті – до Закону України «Про 

залізничний транспорт» і Статуту залізниць. Такий собі баланс між загальними і 

спеціальними нормами. Отже, прийняття ТК України, на нашу думку, означатиме 

ухвалення декларативних положень, які практиками буде піддано нищівній 

критиці. Аналогічною є ситуація й із запропонованими альтернативами. 

Зазначимо, що альтернативою затвердження кодексу науковці вважають 

прийняття Транспортного зводу, який має об’єднати всі транспортні кодекси і 

статути в одному нормативно-правовому акті. [27] Вважаємо таку позицію 

однозначно хибною, оскільки об’єднання змісту кількох нормативних актів, 

різних за спеціальним предметом регулювання і чималих за обсягом, спричинить 

проблему пошуку конкретної спеціальної норми. В юридичній літературі також 

зазначено про необхідність якісного правового регулювання транспортної 

діяльності. [598] Якісне правове регулювання, на нашу думку, – питання 

суб’єктивне та об’єктивне водночас. Суб’єктивне, адже якість визначається 

суб’єктами, які досліджують і застосовують законодавство, а об’єктивне – 

оскільки залежить від об’єктивних підстав, що зумовлюють необхідність 

прийняття та/або вдосконалення відповідних нормативних актів транспортного 

законодавства. Поєднання суб’єктивного та об’єктивного може бути 

визначальним для мети правового регулювання, однак не завжди 

характеризуватиме результат правового регулювання. 

Особливості систематизації транспортного законодавства та вибору її 

форми зумовлені комплексним характером цієї галузі, відсутністю єдиного 

методу правового регулювання, специфікою суспільних відносин у транспортній 

сфері, наявністю значної кількості нормативно-правових актів, які регулюють 
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транспортну діяльність, врегулюванням окремих питань транспортної діяльності 

нормами інших галузей. Є.В. Довженко пропонує законодавчо закріпити 

відповідні положення шляхом розроблення Основ транспортного законодавства 

України. Авторка вважає, що дотримання принципу верховенства закону слугує 

побудові чіткої та логічної системи транспортного законодавства і є чи не 

найважливішим з огляду на потреби здійснення контролю за конституційністю 

відповідних нормативно-правових актів, їх обліку та систематизації, а також 

вирішення багатьох інших питань, що виникають у процесі діяльності транспорту. 

[162, c. 10-12] 

Питання кодифікації є предметом дискусії, у тому числі стосовно 

можливості інституційної кодифікації. Зокрема, Довженко Є. В. зазначає, що 

удосконалення нормативно-правового регулювання автомобільного транспорту 

залишається актуальним питанням сьогодення. Прийняття Кодексу 

автомобільного транспорту України, на думку автора, стає можливим за умови 

стабільності законодавства в автомобільній галузі, його внутрішньої єдності, 

максимальної відповідності законодавства транспортному праву, наявності певної 

практики застосування. [163] Критичні зауваження щодо Закону України «Про 

автомобільний транспорт» зводяться до такого: зростання корупції у державному 

апараті, причетному до діяльності автотранспорту; зростання чисельності 

держапарату, обсягу витрат, необхідних для обслуговування процесів практичної 

реалізації застосування новацій запропонованого закону; монополізація ринку 

послуг відносно невеликою кількістю «безумовно добропорядних» перевізників, а 

також іноземними колегами-конкурентами. [683] 

У багатьох країнах немає транспортних кодексів. Водночас варто 

звернутися до досвіду США, де такий кодекс прийнято. З урахуванням 

особливостей структури, його називають зводом законів, об’єднаних предметом 

правового регулювання. Транспортний кодекс США – це більшою мірою 

результат інкорпорації, ніж кодифікації. [53; 224; 63]  

Проект Транспортного кодексу Республіки Казахстан [442; 355] зазнав 

значної критики і не був прийнятий, на сьогодні цей проект відкликано Урядом. 
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Питання визначення природи транспортного законодавства досліджено на 

прикладі спеціальних транспортних законів Республіки Казахстан, прийнятих у 

період розвитку ринкової економіки: закони Республіки Казахстан від 8 грудня 

2001 р. «Про залізничний транспорт», від 4 липня 2003 р. «Про автомобільний 

транспорт», від 17 січня 2002 р. «Про торговельне мореплавство», від 6 липня 

2004 р. «Про внутрішній водний транспорт», від 15 липня 2010 р. «Про 

використання повітряного простору Республіки Казахстан і діяльність авіації» та 

ін. За своєю природою ці акти визначають організаційні засади транспортної 

діяльності, тому систему транспортного законодавства доповнюють підзаконні 

акти різної галузевої належності. Таким чином, транспортне законодавство 

визначається як комплексна галузь законодавства Республіки Казахстан. [205] 

Із теоретичних підстав розробка транспортного кодексу може викликати 

заперечення з боку тих вчених, які вважають, що кодифікації підлягає 

законодавство, наділене ознаками самостійної галузі законодавства і права. 

Транспортне право не є самостійною галуззю права, на думку В.С. Бєлих 

становить складову підприємницького права. [53] Запропонована ним структура 

транспортного кодексу охоплює загальну (основи транспортної діяльності, 

державне регулювання, тарифи та збори, перевезення пасажирів, багажу і пошти, 

перевезення вантажів, забезпечення транспортної безпеки, відповідальність на 

транспорті, акти, претензії і позови) та спеціальну (особливості правового 

регулювання у сферах автомобільного і міського електротранспорту, а також 

залізничного, повітряного транспорту, внутрішнього водного транспорту, у сфері 

торговельного мореплавства, прямі змішані перевезення вантажів, заключні 

положення) частини, всього 576 статей. [53] Аналіз структури дає підстави для 

висновку, що проект не відповідає концепції єдиного кодексу. По-перше, у ньому 

не враховано окремі види транспорту, а по-друге, він недосконалий щодо 

регулювання всіх можливих на сьогодні видів транспортної діяльності. Отже, у 

проекті не відображено конструкцію транспортної системи як цілісного 

господарського утворення та різноплановості її галузевого функціонування. 

Якщо підрахувати кількість статтей тих транспортних кодексів і статутів, які 
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мають увійти до складу ТК України і мати наслідком їх подальше скасування, 

кількість статтей значно зросте і становитиме масштабний масив норм, а не 

576 статтей. У нашому випадку зміст такого кодексу також має узгоджуватися з 

нормами ГК України. Тому, на нашу думку, ідея прийняття ТК України – 

нормативна утопія. 

Категорія транспортних відносин, покладена в основу визначення 

транспортного законодавства, вимагає сьогодні повного доктринального 

переосмислення, оскільки її предметний аспект виходить за рамки визначення 

суспільних відносин, що виникають у зв’язку зі здійсненням перевезень. Наведене 

зумовлює віднесення до категорії транспортних інших суспільних відносин, 

наприклад, таких, що виникають у зв’язку із фрахтуванням морських суден, 

здійсненням аеропортової діяльності тощо. Важливу роль у цьому контексті 

відіграють загальносистемні норми, які мають визначати правову організацію 

транспортної системи та основи її галузевого функціонування. Коло таких 

суспільних відносин, на нашу думку, може бути обмежено не видами 

господарської діяльності, а галузевим характером.  

За наведених підстав не можна підтримати запропонований у юридичній 

літературі цивілістичний аспект транспортного законодавства. Науковці 

абсолютно точно наголошують на розгалуженості та різноманітності норм 

транспортного законодавства, однак не можна погодитися з тим, що відповідні 

акти регулюють договірні відносини у сфері перевезень. За таких підстав не може 

вважатися логічним аналіз норм КТМ України, які не стосуються договорів 

перевезення. [164, c. 91-94] Поряд із наведеним представники цивілістичної 

концепції вже звертають увагу на застарілість положень щодо регулювання 

виключно відносин перевезення, [599] і це не дає підстав однозначно 

детермінувати предмет правового регулювання.  

Отже, дефініція транспортного законодавства не може бути зведена до 

буквального визначення законодавства про перевезення. Запропоновану в 

юридичній науці концепцію з’ясування цивільно-правової природи різного виду 

відносин перевезення та законодавства, що регулює такі перевезення, [33; 120; 
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353; 365; 712] на наше переконання, також не можна підтримати. Транспортне 

законодавство об’єднує нормативно-правові акти, спрямовані на регулювання 

різних видів транспортних відносин, а не лише перевезень. 

Правова сутність категорії «транспортне законодавство» розкривається 

через сукупність притаманних їй ознак, тому визначення має походити саме від них.  

З огляду на запропоновану в юридичній літературі класифікацію ознак, їх 

можна віднести до групи загальнотеоретичних (універсальних), предметних або 

спеціальних. 

Загальнотеоретичними ознаками транспортного законодавства є ті, що 

притаманні не лише транспортному законодавству, а й іншим системам 

законодавства. Теорією права запропоновано чимало ознак, характерних для 

системи законодавства, [617, c. 397-399; 334, c. 102-107] що визначають систему 

законодавства як елемент системи права в цілому, його структуру тощо. З огляду 

на викладене зазначимо, що для транспортного законодавства характерні 

загальнотеоретичні ознаки системності (структурності) та інтегративності. 

Системність (структурність) транспортного законодавства дає підстави 

детермінувати внутрішню організацію нормативно-правових актів транспортного 

законодавства.  

Визначення законодавства у контексті джерел права науковці наводять із 

різних правових позицій. [393; 220; 341] Такі висновки дають змогу 

стверджувати, що будь-яка галузь права отримує зовнішній вираз у виді галузі 

законодавства. Відмінність у тому, що атомарну одиницю господарського 

законодавства становить нормативний акт, а галузі права, – правова норма. [506, 

c. 506-507] Заслуговує на підтримку висновок, що об’єктивована норма стає 

загальнообов’язковою правовою нормою, її реалізацію забезпечують відповідні 

засоби державного впливу, саме тому норма права не існує і не може існувати 

поза джерелом права – оболонкою буття правової норми. [199, c. 9] Також варто 

погодитися із О. В. Джуринським, що джерела господарського права є 

зовнішньою формою його існування. Автор справедливо зазначає, що має йтися 

про офіційно-документальний спосіб вираження і закріплення правил поведінки 
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учасників господарських відносин, що виходить від держави або визнається нею 

офіційно, за допомогою якого цим правилам надається юридично 

загальнообов’язкове, забезпечене державою значення. [149, c. 13-14] Таким 

чином, відповідно до транспортного законодавства інтегративність засвідчує, що 

система транспортного законодавства є джерелом транспортного права як 

підгалузі господарського права, а також формою його існування. 

Предметні ознаки транспортного законодавства визначають його правову 

природу, роль і місце у системі господарського законодавства та переважно 

збігаються з ознаками господарського законодавства. 

1) Однією із ознак транспортного законодавства є комплексний зміст 

основних нормативних актів, оскільки переважна більшість таких актів включає 

норми двох і більше галузей права. При цьому абсолютно неправильним, на нашу 

думку, є твердження, що господарське право формується із норм різних галузей 

права. [293, c.43; 406, c.10] Оскільки ознака комплексності розглядається у 

господарсько-правовому аспекті стосовно характеристики транспортного 

законодавства, зазначимо, що це не дає підстав збирати норми різних галузей, а 

скоріше стосується їх виокремлення з-поміж норм, що належать до господарсько-

правових. Ця ознака визначає різний правовий характер норм і той факт, що вони 

отримали закріплення в одному нормативно-правовому акті. Отже, застосування 

господарсько-правових норм за таких підстав у жодному разі не зумовлює 

одночасного застосування інших норм до господарських відносин.  

Ознака комплексності притаманна транспортним законам, кодексам і 

статутам. У цих нормативно-правових актах законодавець вочевидь об’єднав 

норми права, які мають предметний стосунок до галузі транспорту, але є різними 

за правовою природою. 

2) Наявність нормативних актів колишнього СРСР. Наприклад, Правила 

перевезення вантажів морським транспортом 1989 р., Статут внутрішнього 

водного транспорту 1955 р., Статут автомобільного транспорту 1969 р. і досі 

чинні, однак, безумовно, потребують заміни, оскільки не відповідають сучасним 

умовам господарювання. Ця ознака засвідчує недостатній рівень динаміки у 
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вдосконаленні транспортного законодавства. У наведеному контексті можна 

порушувати питання про модернізацію транспортного законодавства, що не є 

новим для юридичної науки та адресовано визначенню мети вдосконалення 

законодавства. [54; 655; 317] Отже, йдеться про необхідність поліпшення, 

оновлення, доповнення, зміни норм, спрямованих на підвищення ефективності 

цих норм у новітніх умовах розвитку економіки держави. [197; 198] За таких 

підстав відповідно до транспортного законодавства не завжди може йтися про 

заміну одного нормативного акта іншим, новим нормативним актом. Зазвичай це 

потребує окремої уваги до характеру відносин, які слід регулювати, та обрання 

виду нормативного акта, найбільш прийнятного для такого регулювання. У 

наведеному випадку це може бути аргументом для порушення питання про 

застарілість форми транспортного статуту і його заміни іншим нормативним актом. 

3) Наявність значної кількості підзаконних нормативних актів. У цьому 

контексті в юридичній літературі акцентовано на наявність нормативних актів 

обмеженої сфери дії – відомчих, локальних тощо, а також нормативних актів 

різного ступеня адекватності сучасному стану ринкових відносин в Україні та 

стрімкому прийняттю актів законодавства. [83, c. 36-37] Для пояснення значної 

кількості підзаконних нормативно-правових актів варто зважати на об’єктивні 

причини, зумовлені метою деталізації положень закону, заповнення прогалин 

закону тощо. [149, c. 43] Так, численність підзаконних нормативно-правових 

актів, що регулюють транспортні відносини, зумовлена також наявністю 

підсистем, структурних складових транспортної системи і систематизацією видів 

транспортної діяльності. За своїм характером більшість із таких актів адресовані 

певному виду транспорту і це дає підстави визначити їх як спеціально-галузеві. 

4) Характерною для транспортного законодавства є також ознака поєднання 

із комерційним правом інших країн і міжнародними договорами згідно з 

принципами: пріоритету спеціальних норм міжнародного договірного права над 

загальними нормами господарського права України; надання нормам 

міжнародних економічних договорів статусу національного законодавства 

України; права сторін зовнішньоекономічних договорів обирати (погоджувати 
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вибір) право країни, яким визначено права та обов’язки сторін договору. [704, c. 88] 

Спеціальні ознаки є визначальними для транспортного законодавства і 

дають змогу визначити таку його специфіку:  

1) На транспортне законодавство України значний вплив має міжнародне 

законодавство. Наведене пояснюється тим, що більшість положень міжнародних 

конвенцій та угод із питань врегулювання транспортної діяльності відображені у 

відповідних нормативно-правових актах України. Зокрема, це положення 

конвенцій про міжнародну цивільну авіацію (м. Чикаго, 7 грудня 1944 р.), про 

боротьбу із незаконним захопленням повітряних суден, про боротьбу з 

незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації, щодо 

уніфікації деяких правил, що стосуються міжнародних повітряних перевезень, 

підписану у Варшаві 12 жовтня 1929 р.; додаток до Варшавської конвенції щодо 

уніфікації деяких правил, що стосуються міжнародних повітряних перевезень, які 

здійснюються іншою особою, крім договірного перевізника, підписаний у 

Гвадалахарі 18 вересня 1961 р. тощо. 

2) Відсутність єдиного кодифікованого нормативного акта також є 

визначальною ознакою транспортного законодавства. Проте це питання 

залишається актуальним, оскільки сьогодні у літературі викладено різні точки 

зору стосовно необхідності кодифікації. 

3) Галузевість транспортного законодавства розкривається на двох 

системних рівнях. З одного боку, галузевість транспортного законодавства 

засвідчує, що транспортне законодавство належить до складу господарського 

законодавства. Аргументом на підтвердження наведеного є те, що транспортне 

законодавство спрямовано на врегулювання транспортних відносин, які є 

різновидом господарських. [257] З іншого боку, для забезпечення такої 

належності транспортне законодавство набуває системності, що дозволяє 

об’єднати нормативно-правові акти, які регулюють різні види господарських 

відносин, пов’язаних із функціональністю транспортної системи, що 

забезпечують її правову організацію. Таким чином, вважаємо, що ознака 

галузевості транспортного законодавства є підставою для визначення системи 
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транспортного законодавства на господарсько-правовому рівні: власне як 

причини для об’єднання нормативно-правових актів за галузевою ознакою і як 

наслідку, який зумовлює результат такого об’єднання – місце у системі 

господарського законодавства. 

4) Євроінтеграційність транспортного законодавства є актуальною з огляду 

на прийняття Закону України «Про Загальнодержавну програму адаптації 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу». [443] Згідно із 

зазначеним Законом метою адаптації законодавства України до законодавства ЄС 

є досягнення відповідності правової системи України acquis communautaire з 

урахуванням критеріїв, що висуває ЄС до держав, які мають намір вступити до 

нього. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС є пріоритетною 

складовою процесу інтеграції України до ЄС, що насамперед є провідним 

напрямом української зовнішньої політики. Адаптація законодавства України – 

планомірний процес, що передбачає декілька послідовних етапів, на кожному з 

яких необхідно досягти певного ступеня відповідності законодавства України 

acquis ЄС. На першому етапі виконання Програми транспорт визначено 

пріоритетною сферою адаптації законодавства України. 

Отже, транспортна система функціонує у правових рамках. Правовий режим 

функціонування транспортної системи визначається відповідно до аналізу нормативно-

правових актів транспортного законодавства. Транспортне законодавство – це система 

нормативно-правових актів, прийнятих компетентними органами державної влади, 

спрямованих на регулювання господарських відносин, які виникають внаслідок 

організації транспортної системи, характеризуються галузевою єдністю, забезпечують 

галузеве функціонування транспортної системи і відповідно до цього становлять 

галузевий інститут господарського законодавства і визначаються як джерела 

транспортного права на підставі ознак комплексної підгалузі господарського права. 

Теоретичний інтерес становить питання системи транспортного 

законодавства. Відповідно до загальноприйнятих у науці господарського права 

критеріїв визначення системи як вертикальної (згідно з юридичною силою 

нормативних актів) і горизонтальної (за видами господарської діяльності) система 
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транспортного законодавства також може бути представлена як вертикальна і 

горизонтальна, однак відповідно до галузевої ознаки. В основу вертикальної 

системи транспортного законодавства покладено принцип ієрархічної побудови 

нормативних актів (тобто за їх юридичною силою). Основу горизонтальної 

системи транспортного законодавства становить предметний критерій 

(визначається з огляду на структурні складові транспортної системи та види 

транспортної діяльності).  

Горизонтальна система транспортного законодавства є результатом 

системоутворення за галузевою ознакою, відповідно до якої баланс норм 

залежить від того, чи стосуються нормативно-правові акти загальних питань 

функціонування транспортної системи, чи спрямовані на регулювання окремих 

видів транспортної діяльності, що, власне, визначає особливий характер 

внутрісистемних господарських зв’язків. Згідно з наведеним, на нашу думку, 

систему транспортного законодавства становлять дві категорії нормативно-

правових актів, яким відповідають загальне та спеціальне транспортне 

законодавство. 

Загальне транспортне законодавство – це система нормативно-правових 

актів, що регулюють загальні питання організації та функціонування транспортної 

системи. З огляду на різноплановість предмета регулювання загальне транспортне 

законодавство може бути представлено такими складовими: 

загальносистемне транспортне законодавство, яке визначає транспортну 

систему України, види транспорту та їх завдання, державну транспортну політику 

та її напрями, прогнозування і планування тощо; 

регуляторне транспортне законодавство, що регламентує ліцензування, 

сертифікацію, заходи контролю та нагляду у транспортній системі; 

інфраструктурне транспортне законодавство, що визначає статус об’єктів 

транспортної інфраструктури і порядок їх використання для забезпечення 

галузевого функціонування транспортної системи; 

законодавство про транспортну безпеку, яке регулює порядок здійснення 

заходів безпеки на всіх видах транспорту, що становлять транспортну систему. 
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Спеціальне транспортне законодавство – система нормативно-правових 

актів, спрямована на галузеве функціонування транспортної системи шляхом 

регулювання різних видів транспортної діяльності. Зокрема, це: 

– законодавство про перевезення (законодавство про перевезення вантажів, 

пасажирів, пошти, небезпечних вантажів тощо); 

– законодавство про транспортне обслуговування (морепортова діяльність, 

транспортна експедиція, аеропортова діяльність тощо); 

– законодавство про використання транспортних засобів (буксирування, 

фрахтування, лоцманське проведення суден тощо); 

– предметне транспортне законодавство, що регулює інші види 

транспортної діяльності. 

Спеціальне транспортне законодавство засвідчує, наскільки різноплановим 

може бути функціонування транспортної системи. Це галузеве об’єднання 

нормативно-правових актів не у площині організації транспортної діяльності, а у 

площині функціонування транспортної системи, в якій основна роль відведена 

здійсненню транспортної діяльності. Інша особливість цієї системи засвідчує її 

необтяженість традиційним і подекуди єдиним видом транспортної діяльності – 

перевезенням. Ця система забезпечує поліфункціональність транспортної системи 

з огляду на самостійність окремих видів транспортної діяльності.  

Наведені критерії визначення системи транспортного законодавства можна 

доповнити ще одним – видовим, який відповідно до його смислового значення дає 

підстави говорити про укрупнення системи транспортного законодавства за 

рахунок підсистем. Це так звана «номінація системи транспортного 

законодавства», яка передбачає визначення підсистем транспортного 

законодавства згідно з підсистемами (підгалузями) транспортної системи, 

забезпечує взаємозалежний, похідний характер таких підсистем, зумовлений 

застосуванням загального транспортного законодавства. Такими підсистемами є 

законодавство про: авіаційну діяльність; морегосподарську діяльність; 

автотранспорту діяльність; залізнично-господарську діяльність тощо. Особливість 

номінації полягає не лише у виокремленні нормативно-правових актів за 
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галузево-структурною ознакою та наданні підсистемам відповідних назв, а й у 

застосуванні до них вертикальної та горизонтальної структури, що дає змогу 

говорити про самостійний характер підсистем. Така самостійність скоріше 

зумовлена практичною спрямованістю з огляду на застосування нормативних 

актів транспортного законодавства і визначає предметно-галузеву відособленість 

нормативно-правових актів підсистем. Як приклад зазначимо, що нормативні 

акти, які становлять законодавство про морегосподарську діяльність, не можуть 

застосовуватися до авіаційної чи автотранспортної діяльності та становити 

складову відповідних підсистем.  

З огляду на викладене системність транспортного законодавства зумовлює 

не лише визначення його структури у загальноприйнятому теоретичному 

розумінні, а й призводить до акумуляції
23

 ознак, у результаті якої це 

законодавство набуває самостійного і водночас галузевого значення. Системність 

найбільшою мірою розкриває предметний характер і динамічність транспортного 

законодавства. 

Предметний характер транспортного законодавства, по-перше, дає підстави 

визначити предмет регулювання – певний вид господарських відносин, тобто 

транспортні відносини. По-друге, з огляду на наявність різних видів транспортних 

відносин предметний характер дає змогу визначити природу нормативних актів і 

зумовлює їх поділ на загальні та спеціальні. По-третє, предметний характер 

пояснює багатоланковість структури транспортного законодавства та роль її 

складових, у тому числі номінацію підсистем. По-четверте, надає галузевого 

характеру транспортному законодавству в цілому, визначає його місце у системі 

господарського законодавства та у такий спосіб дає можливість визначити 

транспортне законодавство як інститут господарського законодавства. 

Динамічність у ретроспективному виді дає підстави для висновку про 

еволюцію нормативних актів транспортного законодавства, значимість і цінність 

окремих норм з огляду на їх походження, тривале існування та перспективи 

                                                           

23
 Слово «акумуляція» походить від лат. accumulare – збирати, накопичувати. 
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подальшого застосування. З іншого боку, динамічність зумовлює визначення 

стану транспортного законодавства залежно від розвитку транспортної системи, 

курсу державної економічної політики у цілому і транспортної політики зокрема. 

Динамічність, на наше переконання, також зумовлює доцільність визначення і 

подальшого перегляду форми окремих нормативних актів транспортного 

законодавства та їх змісту. У широкому розумінні динамічність зумовлює 

визначення напрямів вдосконалення транспортного законодавства та актуальність 

процесів правової інтеграції, зокрема гармонізації транспортного законодавства. 

Акумуляційною ознакою транспортного законодавства, правова сутність 

якої розкривається шляхом узагальнення всіх ознак, незалежно від їх належності 

до тієї чи іншої групи, є кодифікованість. 

Кодифікованість як ознака транспортного законодавства акцентує увагу на 

результаті правотворчості, вдосконаленні та упорядкуванні транспортного 

законодавства. Кодифікованість свідчить про наявність у системі транспортного 

законодавства кодифікованих нормативно-правових актів. [244] 

Належність кодифікованих актів до системи транспортного законодавства 

зумовлена предметно-галузевим критерієм, який дає підстави визначити: 

безпосередньо (абсолютно) чи опосередковано (відносно) кодифікований акт, 

спрямований на регулювання транспортних відносин у сфері господарювання. 

Так, Земельний кодекс України, на відміну від КТМ України, [273] містить лише 

окремі норми, які опосередковано стосуються регулювання транспортних 

відносин. Тому, на нашу думку, система транспортного законодавства охоплює 

лише такі кодифіковані нормативно-правові акти, які безпосередньо регулюють 

транспортні відносини у сфері господарювання. З огляду на викладене, вважаємо, 

що для транспортного законодавства ознака кодифікованості набуває 

абсолютного предметного характеру і є визначальною для його правової природи.  

Втім, ураховуючи, що кодифіковані акти можуть бути результатом різної 

кодифікації (загальної, галузевої, спеціальної, комплексної), [190, c.11] віднесення 

їх саме до системи транспортного законодавства може бути зумовлено сферою їх 

дії. Кодифіковані акти транспортного законодавства загальної дії є результатом 
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галузевої кодифікації, тому вони не в цілому, а лише окремі їх норми, спрямовані 

на регулювання транспортних відносин у сфері господарювання (§ 5 глави 58, 

глави 64, 65 ЦК України, глава 32 ГК України). Спеціальний характер мають 

кодифіковані акти транспортного законодавства спеціальної дії, норми яких 

переважно спрямовані на регулювання саме транспортних відносин (КТМ 

України, ПК України). [253] З урахуванням наведеного деякі науковці свого часу 

зазначали про самостійність інститутів морського і повітряного права та 

іменували їх галузями права. Саме щодо кодифікованих актів транспортного 

законодавства спеціальної дії можливе застереження про те, що вони є 

транспортними. В юридичній літературі словосполучення «транспортні кодекси», 

«транспортні статути» тощо застосовуються давно і сумнівів не викликають. 

Кодифіковані акти транспортного законодавства спеціальної дії можуть 

мати різні форми (види): 

1) Транспортний кодекс – це єдиний, зведений, юридично і логічно 

цілісний, внутрішньо узгоджений нормативний акт транспортного законодавства, 

спрямований на регулювання транспортних відносин, що виникають на певному 

виді транспорту. Як складові транспортного законодавства транспортні кодекси 

виконують дві основні функції: узагальнення і систематизацію транспортного 

законодавства, ліквідацію множинності актів транспортного законодавства. В 

Україні діють два транспортних кодекси – ПК України і КТМ України. 

2) Транспортний статут – кодифікований акт організаційно-управлінського 

характеру, який регулює питання взаємодії суб’єктів організаційно-господарських 

повноважень і суб’єктів транспортної діяльності в процесі здійснення 

транспортної діяльності. В Україні продовжують діяти Статут внутрішнього 

водного транспорту СРСР, затверджений постановою Ради Міністрів СРСР 

15 жовтня 1955 р., і Статут автомобільного транспорту УРСР, затверджений 

постановою Ради Міністрів УРСР 27 червня 1969 р. Постановою Кабінету 

Міністрів України від 6 квітня 1998 р. затверджено Статут залізниць України. 

Незважаючи на усебічну підтримку процесів прийняття нових транспортних 

статутів окремими науковцями, не можемо погодитися із цією думкою. Закладена 
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в основу таких нормативних актів за часів СРСР функція регулювання взаємодії 

транспортних міністерств, відомств і державних установ утратила свою 

актуальність з огляду на економічні перетворення в Україні. 

3) Правила перевезень є кодифікованими актами транспортного 

законодавства, які визначають порядок організації та здійснення перевезень 

різними видами транспорту. Особливістю і підставою для визначення їх 

кодифікованими актами є абсолютний предметний характер, що дає підстави 

говорити про окремий предмет регулювання – відносини, які виникають у зв’язку 

зі здійсненням перевезень, і водночас, – відособленість правил перевезень, тобто 

віднесення до одного виду транспорту і неможливість застосування на іншому 

виді транспорту. Отже, сьогодні на кожному виді транспорту діють власні 

правила перевезення пасажирів, вантажів, пошти, небезпечних вантажів.  

Правила перевезень не позбавлені галузевого характеру, оскільки вони 

спрямовані на регулювання окремого виду господарської діяльності – перевезень. 

До системи господарського законодавства зазвичай відносять саме законодавство 

про перевезення у складі транспортних кодексів, статутів і правил перевезень. 

Разом із тим варто наголосити, що правила перевезень переважно регулюють 

порядок (процедуру, процес, стадії) перевезень, тому їх застосування завжди має 

спеціальний характер і зумовлює застосування також загального законодавства. 

Включення правил перевезень до систем господарського законодавства і 

транспортного зокрема сумнівів не викликає, що пояснюється галузевим 

(загальним) і предметним (спеціальним) характером правил. Наведене твердження 

пояснює галузевий зв’язок транспортного законодавства із господарським і 

неможливість існування системи транспортного законодавства поза системою 

господарського законодавства. Визначення інституційного характеру системи 

транспортного законодавства, напевно, у подальшому набуватиме актуальності.  

Власне, із теоретичних позицій визначення ролі та місця правил 

перевезення у системі господарського законодавства не набуває однозначного, 

галузевого характеру, оскільки представники науки цивільного та 

адміністративного права впевнено відносять їх до системи цивільного та 
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адміністративного законодавства. Така міжгалузевість зумовлює особливість 

правової природи правил перевезення. Правила перевезень – нормативно-

правовий акт, який визначає порядок здійснення окремого виду транспортної 

діяльності – перевезення, що є різновидом господарської діяльності. Отже, 

логічним вважаємо наявність правил перевезення у системі господарського 

законодавства, включення правил перевезення до системи цивільного 

законодавства, може вважатися помилковим. 

4) Окремі транспортні закони також можна визначити як кодифіковані акти 

транспортного законодавства залежно від змісту, обсягу та сфери регулювання 

транспортних відносин, спрямованості на об’єднання певних правових норм. 

Відповідно до наведеного критерію транспортними законами – кодифікованими 

актами, на нашу думку, є: Закон України № 232/94-ВР, закони України «Про 

залізничний транспорт», «Про автомобільний транспорт», «Про трубопровідний 

транспорт», «Про міський електричний транспорт». 

Зазначимо, що відповідно до горизонтальної системи транспортного 

законодавства транспортні закони належать до загальносистемного транспортного 

законодавства, а з огляду на різну функціональність транспортної системи та її 

структуру всі вони мають спеціальний характер, за винятком Закону України 

№ 232/94-ВР. Норми цього Закону мають загальний характер стосовно 

транспортної системи в цілому та її підгалузей, що дає деяким науковцям 

підстави говорити про доцільність заміни форми такого нормативного акта 

кодексом. На нашу думку, універсальність цього закону пов’язана з його 

особливою функціональною роллю, яка зумовлює об’єднання нормативних актів 

транспортного законодавства, з одного боку, та наділення їх галузевим 

характером, з іншого. Саме ця підстава, на нашу думку, є ключовою для 

порушення питання про перейменування глави 32 ГК України. Варіант, за якого 

норми Кодексу і Закону отримають логічний і характерний галузевий зв’язок, є 

теоретично виправданим, у ГК України має йтися не про перевезення, а про 

транспортну діяльність, а в Законі – про організацію транспортної системи.  

Питання про транспортні закони неможливо обійти з огляду на визначення 
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структурних складових транспортної системи, її підгалузей за видами транспорту. 

З урахуванням викладеного зростає роль спеціальних транспортних законів, які 

набувають характеру загальних поряд з іншими нормативними актами у складі 

окремих номінованих підсистем. Зокрема, наведене стосується законів України 

«Про залізничний транспорт», «Про автомобільний транспорт», «Про міський 

електричний транспорт» у контексті визначення законодавства про залізнично-

господарську діяльність, автотранспорту діяльність тощо. 

Отже, з урахуванням зазначеного вважаємо, що Закон України № 232/94-ВР 

є основним, предметно-галузевим нормативно-правовим актом транспортного 

законодавства, спрямованим на регулювання транспортних відносин, що 

виникають у результаті організації та галузевого функціонування транспортної 

системи. З моменту його прийняття минуло багато часу і прийнято чимало нових 

нормативних актів, метою яких є регулювання різних видів транспортних 

відносин. Вочевидь, застарілість і теоретична незрілість закону даються взнаки. 

Залишаються відкритими чимало питань, у тому числі щодо транспортної 

системи, транспортної діяльності, видів транспорту, транспортної 

інфраструктури, транспортної безпеки, державного регулювання транспортної 

діяльності тощо. Вважаємо, що для вирішення основних питань системності та 

галузевості транспортного законодавства доцільним буде і своєчасне прийняття 

нової редакції Закону із новою назвою – Закон України «Про транспортну 

систему». 

 Зауважимо, що транспортні закони у складі окремих номінованих підсистем 

можуть залишатися чинними і надалі, але у формі спеціальних транспортних 

кодексів. Таким чином, до числа кодифікованих актів спеціальної дії шляхом 

поглинання норм відповідних транспортних статутів і законів можуть увійти Кодекс 

законів України про автомобільний транспорт, Кодекс законів України про 

залізничний транспорт і Кодекс законів України про внутрішній водний транспорт. 

Зазначимо, що деякі країни вже мають такий досвід,  який визнано вдалим. У 

Молдові діє Кодекс автомобільного транспорту, Кодекс залізничного транспорту і 

Кодекс торговельного мореплавства. Разом із тим така спеціальна, предметна 
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кодифікація не применшує ролі ГК України, до змісту якого мають увійти загальні 

норми щодо транспортної діяльності. Пропозиції щодо прийняття окремих кодексів 

отримали наукове обґрунтування з боку науковців І.М. Рудяги щодо доцільності 

прийняття Кодексу залізничного транспорту та розробки його проекту [561;562], 

Є.В. Довженко щодо можливості систематизації транспортного законодавства 

шляхом розробки Кодексу автомобільного транспорту.[162;163] Разом з тим 

вважаємо, що спеціальна кодифікація не повинна мати результатом напрацювання 

лише загальних норм про певний вид транспорту та/або узагальнення норм про 

перевезення. Метою спеціальної транспортної кодифікації має бути ретельне й 

логічне напрацювання норм, що регулюють різні види господарських відносин, які 

виникають у зв’язку  із функціонуванням підгалузей (підсистем) транспортної 

системи відповідно до вище запропонованої нами системи транспортного 

законодавства, яка включає загальносистемне, інфраструктурне, різнопланове 

предметне законодавство тощо.  

 Отже, (а) кодифіковані акти транспортного законодавства – це юридично і 

логічно цілісні, внутрішньо узгоджені нормативно-правові акти транспортного 

законодавства, спрямовані на регулювання однорідних транспортних відносин, що 

виникають у зв’язку з організацією та галузевим функціонуванням транспортної 

системи; (б) залежно від сфери дії і предмета регулювання можна визначити два 

види кодифікованих актів транспортного законодавства, зокрема загальної та 

спеціальної дії; (в) кодифіковані акти транспортного законодавства становлять 

окрему складову системи транспортного законодавства. 

Системність, галузевість і кодифікованість транспортного законодавства є 

акумулюючими ознаками транспортного законодавства, які визначають його зв’язок із 

господарським законодавством і зумовлюють теоретичне утвердження окремого 

інституту господарського законодавства. 

У зв’язку з появою модельних законів питання про особливості їх змісту та 

можливість застосування поряд із національним законодавством потребують 

особливої уваги. Не наголошуючи окрему функціональну роль модельного 

закону, вважаємо, що деякі положення таких законів може бути взято до уваги з 
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огляду на коректність викладення норм і актуальність змісту. Зазначимо, що 

модельне законодавство, яке регулює транспортну діяльність (далі – модельне 

законодавство) [239; 261] є теоретично новою правовою категорією. Отже, 

питання правової природи, сутності цього законодавства, а також доцільності 

застосування та впровадження його норм у національне транспортне 

законодавство залишаються відкритими.  

Модельне законодавство сьогодні представлене сукупністю різного роду 

модельних законів, спрямованих на регулювання транспортних відносин. 

Питання правової природи модельних законів, з огляду на неоднозначне 

ставлення до такої назви акта, дає підстави стверджувати, що у буквальному 

значенні не йдеться про закони, які є складовою системи національного 

транспортного законодавства. Отже, модельний закон – це акт, прийнятий 

відповідною міжнародною організацією у межах наданої компетенції і 

спрямований на регулювання так званих «модельних транспортних відносин» із 

метою міжнародної співпраці у сфері транспорту, а власне, інтеграції 

транспортних послуг на міжнародний ринок.  

Зазначені положення дають підстави стверджувати, що питання модельних 

транспортних відносин також не заслуговує на окреме теоретичне визначення, 

оскільки такі відносини можуть бути предметом розгляду тільки у контексті 

модельного законодавства. Зокрема, відповідно до Модельного закону, 

прийнятого Міжпарламентською Асамблеєю держав-учасниць СНД, модельні 

транспортні відносини можна визначити як суспільні відносини, спрямовані на 

відображення найбільш загальних положень про транспортну діяльність. Разом із 

тим слід звернути увагу, що сфера дії зазначеного Модельного закону охоплює всі 

відносини, що виникають під час здійснення будь-якого виду транспортної 

діяльності на комерційних засадах. Зокрема, транспортна діяльність регулюється 

безпосередньо Модельним законом, а також законодавством про транспорт і 

законодавством за видами транспорту, законодавством, що регулює відносини 

користувачів транспортної інфраструктури; законодавством, що регулює питання 

транспортної безпеки і т. д. 
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Заслуговують на критику положення щодо визначення системи 

національного транспортного законодавства у Модельному законі, оскільки 

йдеться про відносини, що у сукупності можуть становити предмет різних галузей 

права, підгалузей чи інститутів (господарського, транспортного права, цивільного 

права, митного права, тощо). Таке положення не може бути прийнято, оскільки, 

ймовірно, має йтися про найбільш схожі за предметною ознакою типові 

транспортні відносини, які можна визнати такими, відокремленими від інших, 

згідно з аналізом відповідних нормативних актів транспортного законодавства 

різних країн. 

Найбільш спірним і теоретично невиправданим, на нашу думку, слід 

вважати положення ч. 2 ст. 2 Модельного закону, згідно з якого Модельний закон 

може бути основою системи національного законодавства з питань транспортної 

діяльності. Таке твердження однозначно спростовується з огляду на роль і місце 

Конституції у системах національного законодавства.  

Отже, на нашу думку, з теоретичної точки зору зазначений Модельний закон і 

модельне законодавство в цілому є актами, прийнятими відповідною міжнародною 

організацією, спрямованими на узагальнення та водночас підсилення значення 

окремих норм національного транспортного законодавства, подальше 

вдосконалення такого законодавства. Роль модельного законодавства може бути 

підсилена значенням методу рекомендацій у господарському праві. Таким чином, 

модельні транспортні відносини не є окремим видом транспортних відносин. Їх 

особливість полягає в тому, що ці відносини наділені спеціальною ознакою 

типовості (схожості, однорідності). З огляду на їх особливе значення, зумовлене 

метою модельного законодавства, модельні транспортні відносини виокремлюються 

з-поміж інших транспортних відносин (у контексті системи національного 

транспортного законодавства, що регулює такі відносини) та узагальнюються (у 

контексті різних систем транспортного законодавства окремих країн). За наведених 

підстав вважаємо недоцільним застосовувати модельне регулювання для 

вдосконалення транспортного законодавства. 

З урахуванням наведеного пропонуємо концепцію вдосконалення транспортного 
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законодавства, теоретичне підґрунтя якої мають становити положення про: 

1. Недоцільність розробки і прийняття Транспортного кодексу України. 

2. Визнання загальної правової природи норм глави 32 ГК України, що потребує 

нової редакції, зміст якої відповідатиме назві «Правове регулювання транспортної 

діяльності». 

3. Визначення основним галузевим нормативним актом Закону України 

№ 232/94-ВР і розробка його нової редакції відповідно до назви – Закон України «Про 

транспортну систему України» із включенням нових норм, які відповідають інститутам 

інфраструктурного транспортного законодавства і законодавства про транспортну 

безпеку. 

4. Спеціальну кодифікацію - кодифікацію законодавства, що регулює підгалузі 

транспортної системи, [264]  відповідно, розробка і прийняття Кодексу законів України 

про автомобільний транспорт, Кодексу законів України про залізничний транспорт, 

Кодексу законів України про внутрішній водний транспорт України. Внаслідок 

прийняття кодексів мають втратити силу відповідні транспортні закони і статути.  

5. Удосконалення змісту Повітряного кодексу України, [268] Кодексу 

торговельного мореплавства України, законів України «Про міський електричний 

транспорт» і «Про трубопровідний транспорт», внесення змін та доповнень до інших 

нормативно-правових актів з урахуванням пропозицій, висловлених у цій дисертації.  

 

 

 

5.2 Транспортне право: предмет, методи та місце у системі права 

України 

Категорія «транспортне право» давно увійшла в юридичну літературу і 

навряд чи може викликати заперечення. Сьогодні наукова дискусія довкола 

питань про місце та роль транспортного права і його структуру зумовлює різні 

правові погляди, різні наукові висновки у площині різних галузей права.  

Транспортне право, як і будь-яка інша юридична дисципліна, визначається 

за предметною ознакою. За теоретичних підстав транспортне право є системою 
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норм, що регулюють транспортні відносини. [267] Різноплановість таких відносин 

і, відповідно, їх різна правова природа є основною причиною недостатньо 

об’єктивного визначення цих відносин. Одна із причин зазначеного пов’язана з 

тим, що для функціонування транспортної системи характерні різні внутрігалузеві 

господарські зв’язки, деякі з них спрямовані на організацію транспортної 

системи, а інші визначаються з огляду на здійснення різних видів транспортної 

діяльності. Тому якщо розглядати транспортні відносини в аспекті державного 

управління, можна констатувати наявність організаційно-управлінських відносин, 

відносин, що виникають між органами державної влади та суб’єктами 

транспортної діяльності. У такому разі інші, протилежні їм відносини, слід 

розглядати як різновид господарсько-виробничих. 

Разом із тим, не можна не зазначити, що функціонування транспортної 

системи може бути пов’язано з іншими відносинами. Так, одним із ключових на 

сьогодні є питання кадрового забезпечення галузі транспорту. Зважаючи на 

викладене, визначають два напрями вдосконалення законодавства: застосування 

найманої праці взагалі та відповідність національної освітньої діяльності з 

підготовки фахівців для цієї галузі міжнародним стандартам підготовки та 

дипломування. Питання врегулювання трудових відносин висвітлено в окремих 

статтях КТМ України (мінімальний склад екіпажу, репатріація членів екіпажу 

тощо), проте загалом це питання регламентується трудовим правом (наприклад, 

питання оплати праці, відпочинку, гарантій і компенсацій тощо). Аналогічні 

положення можна навести з огляду на аналіз норм ПК України та основних 

транспортних законів. 

У зв’язку з організацією транспортної системи, здійсненням транспортної 

діяльності та користуванням транспортною інфраструктурою постають питання 

відведення землі та водного простору, охорони людського життя і навколишнього 

природного середовища. Зазначені відносини регулюються природноресурсовими 

галузями права (земельним, екологічним, водним тощо). Суб’єкти, які 

забезпечують функціонування транспортної системи, можуть бути учасниками 

фінансових відносин (наприклад, щодо сплати податків, використання прибутку), 
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цивільних відносин (наприклад, стосовно укладання договорів перевезення 

пасажирів). Наведене зумовлює абсолютно різні правові підходи до визначення 

транспортних відносин, які відповідають тим чи іншим галузям права. 

У такому разі виникає питання щодо групи відносин, які належать до різних 

галузей права, зокрема чи можна їх об’єднати і задля чого необхідно це зробити. 

Отже, питання про об’єднання зазначених відносин в одну спільну категорію, що 

дало би можливість говорити про сукупність відносин, є дискусійним. На нашу 

думку, основним контраргументом має бути мета об’єднання. Зважаючи на 

викладене, слід наголосити, що об’єднання не передбачає визнання всіх відносин 

такого роду транспортними. Таке помилкове детермінування може призвести до 

заперечення інших видів суспільних відносин, що виникають у сфері транспорту. 

Отже, сутність об’єднання, на нашу думку, полягає у визначенні критерію 

спільності цих відносин, яким є предмет правового регулювання, зміст якого 

визначено через категорію транспортної системи. Правовий характер організації 

транспортної системи зумовлює постановку питання ознаки транспортних 

правовідносин. 

Визначення поняття транспортних правовідносин може бути результатом 

системно-правового аналізу на двох рівнях: загальнотеоретичному та 

господарсько-правовому. З таких позицій кваліфікуючою характеристикою 

першого рівня є визначення транспортних правовідносин як виду правовідносин у 

площині теорії права, а кваліфікація другого рівня наділяє транспортні 

правовідносини ознаками господарських і дає можливість з’ясувати їх 

особливості у площині господарського права. 

Дефініція транспортних правовідносин може бути результатом узагальнення 

різних наукових поглядів, саме це забезпечує суб’єктивне наукове ставлення, 

зумовлює наявність різних правових аспектів і домінування тих чи інших 

загальнотеоретичних ознак. Відповідно до наведеного загальне розуміння 

правовідносин і визначення транспортних правовідносин збігається у таких 

характеристиках: (а) вид суспільного відношення, що виникає в результаті впливу 

норм права на фактичне відношення у суспільстві та опосередковує зв’язок між 
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нормою права і фактичним суспільним відношенням; [719] (б) вид суспільного 

відношення, врегульованого нормою права; [207, c. 649-695] (в) конкретне, реальне 

суспільне відношення, що набуло правової форми та є результатом реалізації норми 

права [664, c.31] та ін.  

У межах другого рівня, господарсько-правового, транспортні правовідносини 

наділяються галузевою ознакою, визначаються як вид господарських відносин. 

Узагальнення наукових поглядів щодо детермінування господарських правовідносин 

робить можливим їх застосування до розробки теорії транспортних правовідносин із 

таких доктринальних позицій: класична (загальнотеоретична), дихотомія «публічне 

право –приватне право», галузевої та функціональної спеціалізації, 

неоінституціоналізму. 

У класичному розумінні транспортні правовідносини можна визначити як 

урегульовані нормами права суспільні відносини, що виникають у процесі 

організації та (або) безпосереднього здійснення транспортної діяльності. [257] Однак 

наведений підхід одноаспектно характеризує транспортні правовідносини з огляду 

лише на визначальну роль предметної ознаки транспортної системи. Ураховуючи 

структурно-галузеві особливості транспортної системи, дефініція потребує 

доповнення і відповідної конкретизації з огляду на те, що такі правовідносини 

виникають як результат правової організації транспортної системи. Крім того, 

наукове підґрунтя для визначення переважно мають становити ознаки 

господарських правовідносин. Отже, з теоретичних підстав транспортні 

правовідносини можна визначити шляхом узагальнення таких ознак: сфера 

виникнення; урегульованість за допомогою господарсько-правових норм; особливий 

суб’єктний склад; об’єкт; зміст; поєднання майнових та організаційних елементів; 

відображення публічних і приватних інтересів; підстави виникнення, зміни та 

припинення; значний ступінь державного регулювання. [ 84, c. 26] 

В аспекті дихотомії «публічне право – приватне право» визначення 

транспортних правовідносин можна конкретизувати. У такому аспекті акцент 

зроблено на розмежуванні приватних і публічних інтересів та висновку про те, що 

категорії «приватне право» і «публічне право» не є окремими галузями права, а 
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можуть розглядатися як функціонально-структурна підсистема права, що 

притаманна континентальній системі права і є наднаціональною. Незважаючи на 

процеси взаємопроникнення публічного і приватного права, Р. А. Майданик  

визначає дуалізм  і стверджує, що наразі не можна чітко розмежувати публічне і 

приватне право, розташувати по ту чи іншу його сторону галузі позитивного права. 

У багатьох традиційних галузях є норми і тієї, й іншої юридичної природи. Однак 

незважаючи на дедалі більшу складність визначення характеру правових положень, 

завжди можна встановити, про яку саме норму – публічно-правову чи 

приватноправову – йдеться. [311] Таким чином, визначити місце транспортного 

права шляхом віднесення його до приватного або публічного права з огляду на 

різноплановий характер внутрігосподарських зв’язків у транспортній системі, 

поєднання приватних і публічних інтересів, кодифікованість транспортного 

законодавства теоретично складно. Вважаємо за доцільне погодитися із висновком, 

що жодна галузь права не може бути віднесена до суто приватного або публічного. У 

регулюванні суспільних відносин застосовуються як приватноправові, так і 

публічно-правові методи. Це стосується як господарських відносин, [87, c. 26] так і 

безпосередньо транспортних. Розглядати транспортні правовідносини лише в 

одному аспекті – або приватному, або публічному, не вбачається раціональним.  

Крім того, погоджуємося із науковою позицією І. Н.  Сенякіна  і О. А. 

Беляневич.  Сутність наукових поглядів цих вчених зводиться до визначення 

господарського права не з позицій «публічне – приватне», а крізь призму 

об’єктивних процесів галузевої та функціональної спеціалізації у праві, які є 

проявом його системності. [578, c. 13-14] На зміну гіперболізації значення 

дихотомії права має прийти усвідомлення того, що юридична наука повинна 

допомагати вирішенню практичних проблем правового регулювання суспільних 

відносин у сучасних умовах та обґрунтовувати конкретні механізми забезпечення 

балансу і солідарності наявних у суспільстві індивідуальних, групових і 

публічних інтересів. [55; c.83]  

З огляду на викладене можна вважати, що ознака галузевості транспортних 

правовідносин виконує диференційну роль, вона забезпечує визначення 
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транспортних правовідносин з урахуванням балансу публічних і приватних 

інтересів і водночас є підставою для спеціалізації таких правовідносин за 

критерієм галузевої належності у межах господарського права.  

Інший аспект визначення транспортних правовідносин пов’язаний із 

теорією неоінституціоналізму, яка останнім часом набуває популярності в 

юридичній літературі. Вивчення основних категорій зводиться до інституцій, що 

охоплюються аспектами економічних відносин. [367, c.18] Із таких позицій 

робиться висновок, що економічні відносини можуть не потребувати правового 

регулювання. З огляду на викладене запропонована теорія не може бути цілком 

прийнята наукою господарського права і має бути піддана критиці. Водночас така 

теорія може становити підґрунтя для формування нової концепції визначення 

господарських правовідносин. Це дає підстави говорити про правовідношення як 

про спосіб вияву економічних відносин у праві або як про опосередкування 

правовідношенням економічних відносин. [413, c.100] Отже, беручи до уваги те, 

що транспортна система є господарським утворенням, характеризується 

відособленням в економіці, системі вищого рівня, відповідає галузі економіки, 

визначення транспортних правовідносин шляхом опосередкування відповідних 

економічних відносин є цілком логічним. 

Визначаючи і підтримуючи наукову роль кожної позиції, вважаємо, що 

визначення транспортних правовідносин [257] може бути результатом 

узагальнення наявних надбань юридичної науки. Транспортні правовідносини – 

це врегульовані нормами права суспільні відносини, що виникають між 

суб’єктами господарювання та іншими учасниками господарських відносин у 

результаті правової організації транспортної системи, відповідають галузевому 

рівню функціонування транспортної системи відповідно до внутрішніх і 

зовнішніх господарських зв’язків, галузевої мети, завдань і структурних 

особливостей.  

Для забезпечення диференціації транспортних правовідносин та визначення 

їх правової природи може застосовуватися науковий підхід – галузевий правовий 

об’єктивізм, [231] згідно з яким посилюється роль транспортного 
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правовідношення як виду господарських правовідносин і визначаються 

особливості таких правовідносин з огляду на предметно-галузевий характер, 

зумовлений метою правової організації транспортної системи. 

Галузевий правовий об’єктивізм дає підстави детермінувати транспортні 

правовідносини, послуговуючись загальнотеоретичним підходом, відмежовуючи їх 

від інших правовідносин за галузевою ознакою. Відповідно до диференціальної ролі 

галузевий правовий об’єктивізм зумовлює визначення транспортних правовідносин 

з огляду на внутрішню та зовнішню абстракції. Зовнішня абстракція передбачає 

панівне значення галузевої ознаки транспортних правовідносин і надає можливості 

для виокремлення їх серед інших правовідносин у загальнотеоретичному значенні та 

поряд з іншими галузевими правовідносинами (цивільно-правовими, 

адміністративними тощо) у спеціальному, галузевому значенні. Внутрішня 

абстракція найбільшою мірою характеризує транспортні правовідносини як вид 

господарських і зумовлює їх галузеве виокремлення у самостійну категорію поряд 

з іншими видами господарських правовідносин – страхових, інвестиційних, 

посередницьких тощо. 

Внутрішня абстракція транспортних правовідносин та їх різноплановість з 

огляду на різний характер внутрісистемних господарських зв’язків, що виникають 

у зв’язку із функціонуванням транспортної системи, дають підстави навести їх 

класифікацію за різними критеріями. 

Основний, легальний критерій класифікації відповідає змісту ст. 3 

ГК України, згідно з якою залежно від характеру відносин можна визначити: 

а) майново-транспортні відносини, які виникають внаслідок галузевого 

функціонування транспортної системи і пов’язані зі здійсненням різних видів 

транспортної діяльності (наприклад, у зв’язку зі здійсненням перевезень, 

фрахтуванням повітряних і морських суден, транспортно-експедиторською 

діяльністю тощо); 

б) організаційно-транспортні відносини, що виникають за визначених у 

законодавстві підстав у зв’язку з організацією транспортної системи відповідно до 

організаційно-управлінських внутрігосподарських зв’язків (наприклад, у зв’язку 
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із ліцензуванням пасажирських перевезень, державною реєстрацією повітряних і 

морських суден, впровадженням заходів транспортної безпеки тощо). 

Застосовуючи господарсько-правовий критерій розмежування 

правовідносин за взаємним становищем сторін, можна визначити транспортні 

правовідносини: 

а) горизонтальні, учасники яких є рівноправними (наприклад, сторони за 

договором перевезення, фрахтування, агентування тощо); 

б) вертикальні, учасники яких нерівноправні, якщо, наприклад, одним із 

учасників є орган управління, у тому числі власник майна або уповноважений 

ним орган (відносини, що виникають між морським торговельним портом – 

державним підприємством і Мінінфраструктури, відносини, що виникають у 

зв’язку із застосуванням дозвільних транспортних процедур, користуванням 

об’єктами транспортної інфраструктури, що перебувають у державній власності). 

За предметно-галузевою ознакою, тобто за видами транспортної діяльності, 

відповідно до яких забезпечується галузеве функціонування транспортної 

системи, слід розрізняти транспортні відносини, що виникають у зв’язку зі: 

а) здійсненням перевезень вантажів, пасажирів, багажу та пошти; 

б) транспортним обслуговуванням (здійсненням морепортової діяльності, 

транспортної експедиції, аеропортової діяльності тощо); 

в) використанням транспортних засобів (це стосується послуг з 

буксирування, фрахтування, лоцманського проведення суден тощо); 

г) наданням інших видів транспортних послуг. 

Залежно від структурно-галузевої особливості транспортної системи, яка 

зумовлює виокремлення підсистем (підгалузей) за видами транспорту, 

пропонується визначати правовідносини, що виникають у зв’язку із 

використанням таких видів транспорту: повітряного, залізничного, морського, 

автомобільного, іншого. 

Сукупність зазначених відносин становить предмет транспортного права. 

Залежно від сутнісного розуміння транспортної системи та її соціально-

економічної функції, галузевого та правового характеру організації, погляди 
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вчених стосовно предмета транспортного права, який переважно визначається 

лише з огляду на вид діяльності, є розбіжними. Вирішуючи питання про місце 

транспортного права у системі права, науковці зазначають про належність питань 

транспортного права до наукової доктрини певної галузі права.  

Найбільш суперечливою, на наше переконання, є наведена в юридичній 

літературі думка про дуалізм предмета господарського права, що не узгоджується 

із загальнотеоретичним визначенням предмета правового регулювання і набуває 

резонансу з огляду на неможливість визначення інститутів і підгалузей. 

Проблематика подвійного правового регулювання сфери господарського права 

пов’язана зі значною різноманітністю суспільних відносин, які виникають, 

змінюються та припиняються на основі юридичного факту, за яким визначають 

саме господарську правову природу таких суспільних відносин. Однак 

найголовнішим елементом, який виокремлює галузь права як самостійну та 

уніфіковану, є саме предмет правового регулювання. Стосовно господарського 

права можна визначити декілька класифікацій предмета господарського права, до 

яких належать: правове регулювання господарської діяльності юридичних осіб і 

фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності; правове регулювання 

суспільних відносин, які випливають із ведення підприємницької діяльності або 

безпосередньо із нею пов’язані; суспільні відносини, як пов’язані із регулюванням 

державного та приватного сектору економіки, так і пов’язані з оформленням 

права займатися такою діяльністю; правове регулювання економіки на 

загальнодержавному рівні тощо. [370, c.158-161] 

Теоретики звертають увагу, що у спеціальних юридичних науках є «своя 

галузева теорія пізнання». Розробка специфіки правової матерії зумовлює 

подальше впровадження та успішність дослідження, а питання поєднання 

предмета дослідження із його методологією набувають актуальності. Теоретичне 

обґрунтування діалектики загального та окремого у визначенні співвідношення 

методології з предметом дослідження стало передумовою запровадження різних 

рівнів дослідження: загального та окремого (спеціалізованого). Водночас 

справедливо зазначено, що предмет дослідження конкретизує методологію і 
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виступає на перший план у вирішенні питання про співвіднесення того чи іншого 

методу із процесом пізнання. Отже, висновок, що зв’язок між предметом і 

методологією дослідження передбачає їх взаємозалежність і взаємозумовленість, 

є значимим і жодним чином не заперечує методологічних особливостей певних 

галузей знань. Варто лише зауважити, що методологія не повністю залежить від 

предмета, однак формування методології дослідження завжди вноситиме зміни у 

розуміння змісту та характеру дослідницького процесу стосовно предмета. [334, c. 

159, 166, 168]  

Питання теорії транспортного права постало перед радянськими 

науковцями у 50–60 рр. Основну теоретичну позицію висловив М. О. Тарасов  у 

1968 р.  Науковець стверджував, що предмет регулювання становлять суспільні 

відносини, пов’язані із використанням шляхів сполучення і засобів перевезення. 

Комплекс норм, спрямованих на регулювання складної багаторівневої структури 

та діяльності всіх видів транспорту, дав ученому змогу сформулювати думку про 

можливе подальше відмежування транспортного права від системи будь-якої 

самостійної галузі права у так звану комплексну, і водночас, ймовірно, про 

визначення транспортного права як міжгалузевої комплексної галузі права. [609, c. 

6-25] Проте наукова позиція М. О. Тарасова  незмінно пов’язана із цивільним 

правом, тому науковець дійшов висновку, що транспортне право не має відмінних 

від цивільного права предмета і методу регулювання майнових відносин, оскільки 

його предмет становлять відносини перевезення. Такий підхід до визначення 

транспортного права зумовлений акцентом на регулюванні лише відносин 

перевезення і дає підстави визначити належність транспортного права до цивільного 

лише з огляду на перевагу в ньому елементів цивільних правовідносин порівняно з 

іншими (адміністративними, земельними тощо). 

У працях інших науковців питання транспортного права розглянуто в 

аспектах визначення правової природи різних видів договорів перевезення. Так, 

зокрема, К. К. Яічков, Б. В. Покровський, К. І. Александрова  звертаються до 

договору перевезення залізничним транспортом, а М. А. Аллахвердов  і М. Є. 

Ходунов – до перевезень внутрішніми водними шляхами. Теоретичні позиції 
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вчених зумовили однозначну перевагу відносин перевезення. З огляду на 

викладене М. К. Александров-Дольнік  зауважив, що основною метою транспорту 

однозначно є переміщення, однак це не дає підстав для визначення лише договору 

перевезення, оскільки саме переміщення опосередковано укладанням інших видів 

транспортних договорів. Вчений слушно визначає іншу наукову позицію, 

пов’язану із розширенням сторін діяльності різних видів транспорту і вирішенням 

питання про те, якими нормами регулюються питання безпеки руху транспортних 

засобів, режиму плавання морських суден, експлуатації рухомого складу 

залізничного транспорту тощо. З таких міркувань А. Г. Гусаков  і М. Я. 

Шептовицький  висловлюють думку про поділ транспортного права на дві 

частини – перевезення та адміністративні відносини. Підставою для наведеного 

науковці вважають безпосередній зв’язок між експлуатаційною та 

адміністративно-організаційною діяльністю на транспорті. Експлуатаційна та 

адміністративно-організаційна діяльність транспорту на практиці дійсно 

перетинаються, проте юридично вони не завжди пов’язані із договором 

перевезення, [18] що зумовлює однозначну критику висловленої думки. 

Сучасна дефініція транспортного права також не позбавлена застережень і 

подекуди теоретичної неузгодженості.  

Зокрема, В. В. Міщук  визначає транспортне право через сукупність 

юридичних норм і правових інститутів, які регулюють суспільні відносини, що 

складаються у зв’язку з організацією та діяльністю транспорту із забезпечення 

внутрішніх і зовнішніх транспортно-економічних зв’язків і потреб населення у 

перевезеннях. [351, c. 24-25] Вчений робить акцент саме на перевезенні та 

пропонує розглядати його в аспекті організації діяльності транспорту, на 

наводячи висновку про форму такої організації. До того ж залишається відкритим 

питання, що саме слід розуміти як «діяльність транспорту». 

Визначаючи транспортне право як комплексну галузь, І. В. Спірін  

наголошує на повному злитті спеціальних норм (техніко-технологічних, 

економічних, соціальних та інших) із нормами права, а також на потребі у 

врегулюванні правовідносин, які повторюються досить часто та є характерними 
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для специфічних видів виробничої та іншої діяльності. [592, c.15-16] Характер 

частоти виникнення правовідносин досі залишається питанням відкритим, адже 

немає аргументованої думки про те, наскільки часто мають виникати 

правовідносини і як саме це впливає на правове регулювання. 

Із позицій комплексної галузі права Б. В. Дерев’янко  зазначає, що 

транспортне право можна водночас розглядати як частину цивільного, 

господарського чи адміністративного права. Таким чином, на думку науковця, 

відбувається поділ транспортного права на транспортне право як підгалузь 

цивільного права, транспортне право як підгалузь господарського права і 

транспортне право як підгалузь адміністративного права. [639, c.10] Такий поділ 

вважаємо критичним, він зводиться до заперечення транспортного права, оскільки 

майже унеможливлює детермінування предмета регулювання і критерію 

спільності суспільних відносин. Таке собі відособлення у межах трьох галузей 

права не дає підстав з’ясувати межі поділу та наукову цінність у питанні 

визначення транспортних правовідносин.  

Іншу характеристику комплексності пропонують О. В. Сіваков  і А. Б. 

Новосельцев, які вбачають наявність у транспортному праві норм, що за своєю 

правовою природою є адміністративними, трудовими, цивільними та іншими. 

Предметом транспортного права науковці визначають суспільні відносини, 

пов’язані із транспортуванням вантажів, пасажирів, багажу, що виникають у 

транспортних організацій та індивідуальних перевізників із клієнтурою, а також 

між самими перевізниками як одного, так і різних видів транспорту під час 

процесу перевезення. [ 642, c.8-9] Усталене сприйняття транспортного права через 

систему відносин, що виникають лише у процесі здійснення перевезень, 

унеможливлює розмову про інші види транспортної діяльності, які отримали 

поширення за умов ринкової економіки, не відповідає реаліям сучасної 

транспортної системи. Зважаючи на викладене, таке сприйняття не може бути 

взято до уваги з огляду на критерій віднесення норм до галузей права, в яких вони 

представлені незначною кількістю. 

Звертаючись до питань правової природи транспортного права, В. К. 
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Гіжевський  і Е. Ф. Демський  зазначають, що транспортне право – самостійна 

правова галузь і міжгалузева наука, яка виникла у результаті поєднання тих чи 

інших принципів прикладних і галузевих юридичних наук. [640, c.11] Отже, 

залишається відкритим питання про те, як автори визначатимуть предмет 

самостійної галузі та якими ознаками наділятимуть міжгалузеву науку. 

Зосередження на поєднанні принципів прикладних і галузевих наук однозначно 

потребує аргументації, оскільки основний акцент у визначенні галузі права 

прийнято робити на однорідному характері суспільних відносин.  

На думку І. В. Булгакової, для визначення предмета транспортного права 

необхідно виявити специфічну ознаку відносин, що регулюються цим правом. 

Так, за змістом ст. 1 Статуту залізниць України цей Статут визначає обов’язки, 

права і відповідальність залізниці, а також підприємств, організацій, установ і 

громадян, які користуються залізничним транспортом. Таким чином, 

специфічною ознакою відносин, що виникають на залізничному транспорті, є 

надання послуг, пов’язаних із перевезенням вантажів, пасажирів і багажу. Однак 

транспортне право регулює відносини, пов’язані не тільки із перевезенням 

пасажирів, вантажів чи багажу, але й із наданням інших видів послуг. Авторка 

визначає транспортне право як сукупність правових норм, які регулюють 

суспільні відносини, що виникають у зв’язку з організацією і діяльністю 

транспортних підприємств, відносини між транспортними підприємствами та їх 

споживачами, які користуються транспортними засобами, а також між самими 

транспортними підприємствами як одного, так і різних видів транспорту. Таким 

чином, предметом транспортного права науковець визначає суспільні відносини, 

що виникають між транспортними підприємствами і споживачами у зв’язку із 

наданням послуг із використання транспортних засобів для здійснення 

перевезення. [74, c. 16-19] 

Аналіз юридичної літератури дає підстави поряд із позиціями галузевого, 

міжгалузевого та комплексного підходу до визначення транспортного права 

звернутися до концепції інституційного відокремлення, що передбачає 

дослідження правової природи інститутів транспортного права шляхом їх 
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відмежування від системи транспортного права і наділення ознаками самостійних 

галузей права. 

Зокрема, А. Д. Кейлін  зазначає про самостійний предмет морського права і 

його систему: організаційно-правові форми торговельного мореплавства, 

правовий режим торговельного мореплавства, правовий режим морських суден, 

договірні відносини на морському транспорті, відповідальність, загальна аварія, 

морське страхування. [223, c.6-7] За результатами аналізу системи правового 

регулювання повітряних перевезень зроблено висновок про необхідність визнати 

повітряне право самостійною галуззю права. [93, c.211] Із позицій 

поліструктурного, комплексного правового явища розглядає повітряне право С. Т. 

Гончарук, [96] галузеві принципи повітряного права визначає О. Ю. Шереметьєва. [692] 

Отже, підсумовуючи наведене, зазначимо, що детермінування 

транспортного права зумовлено динамікою розвитку основних галузей права. 

Саме тому загальнотеоретичне визначення транспортного права, яке би було 

придатним для різних галузей права, є практично неможливим. З огляду на це 

кожна галузь права на сьогодні може претендувати або вже претендує на 

об’єднання норм під назвою «транспортне право». Викладене підтверджується 

наведеними підходами до визначення транспортного права – галузевим, 

міжгалузевим, комплексним та інституційного відокремлення. Пропонуємо 

звернутися до основних теоретичних позицій. 

Вперше теорію визначення основних і комплексних галузей права в системі 

права запропонував В. К. Райхер.  Інформація про це, а також аргументи на 

підтримку викладені у наукових працях Ю. К. Толстого, який стверджував, що такі 

галузі не можуть мати місця у системі права, їх місце є умовним і залежить від 

систематизації норм. [635] Роль комплексних галузей із точки зору практичного 

застосування цього терміна для систематики чинного законодавства обстоювали 

О. С. Іоффе і М. Д. Шаргородський, однак ці вчені також вважали, що комплексні 

галузі не можуть входити до складу системи права. [208, c. 362-365] Поряд із цим в 

юридичній літературі виникає дискусія про змішані інститути. Науковці не просто 

визначають наявність змішаних правових інститутів у системі права, вони 
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заперечують наявність комплексних галузей права. [9; 390] Інший аргумент щодо 

заперечення комплексних галузей права може бути пов’язаний із запереченням 

наявності комплексних (змішаних або складних) інститутів. [225, c. 301] 

Особливу думку висловив С. С. Алексєєв, який вважав, що за умов реальної 

дійсності, якщо не конструювати комплексні галузі, сукупність норм, яку в 

літературі прийнято відносити до комплексної галузі (транспортне право, морське 

право, страхове право тощо), не є структурним елементом об’єктивно усталеної 

системи права і належить до галузей законодавства або до галузей правової 

науки.[25] Разом із тим науковець зазначає, що відповідно до особливостей права 

як суспільного явища у його зовнішній структурі реально має прояв внутрішня 

система, поділ на галузі, інститути, норми. Законодавець шляхом зміни складу 

нормативних актів, того чи іншого компонування нормативного матеріалу 

всередині нормативних актів може впливати на саму структуру права. [24] Отже, 

питання про те, чи може транспортне право бути представлено у системі права, 

вважається вирішеним, але не з’ясованим залишається питання про його місце у 

системі права.  

Зазначимо, що в юридичній літературі висловлено думку про недоцільність 

поділу галузей. Це стосується поділу на основні та комплексні галузі, оскільки у 

такому випадку відбувається поєднання системи права із системою законодавства 

в цілому або із системою окремих законодавчих актів. Так, зокрема О. О. 

Красавчиков  стверджував, що система права не складається із системи 

законодавчих актів, вона є тією реальністю, в якій відображається структура 

врегульованих правом суспільних відносин. Таким чином, комплексні галузі є 

похідними, суб’єктивно сформованими групами норм права, які належать до 

окремих галузей права в цілому або до окремих правових інститутів системи 

конкретної галузі права. [291, c. 250, 251, 258-263] 

Методологія вивчення транспортного права у цілому та його складових у 

системі господарського права має формуватися на засадах системності права та 

правової спеціалізації. З таких позицій акцентовано насамперед на традиційному 

визначенні єдності елементів системи права: норма права, галузь права, підгалузь 
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права, інститут права, субінститут права. Хоча більшою мірою слід звернути 

увагу на те, що система може розглядатися як елемент іншої, масштабнішої 

системи, у такому разі кількісний склад елементів системи відходить на другий 

план. Цей метод пізнання було вдало застосовано О. А. Беляневич  для 

визначення місця господарського договірного права. Теоретично доведений 

висновок про те, що господарське договірне право є складовою господарського 

права (його інститутом) та одночасно системою нижчого рівня у системі права в 

цілому, дав змогу вирішити питання про рівні зв’язків (внутрішній, галузевий, 

міжгалузевий) і зумовив у такий спосіб визначення господарського договірного 

права як комплексного інституту. [55, c. 79, 107] 

Беручи до уваги позицію системного підходу, транспортне право можна 

визначити як підгалузь господарського права, що однозначно сприятимете 

вирішенню питання про наявність зв’язків із системою господарського права. 

Додатковими аргументами для визначення транспортного права як підгалузі 

господарського права можуть бути такі положення: 

1) кодифікація господарського законодавства, що зумовлює наявність 

загальних норм про організацію транспортної системи, власне наявність правових 

норм, які регулюють транспортну діяльність як предметно-галузеву субстанцію 

транспортної системи; 

2) системність і кодифікованість транспортного законодавства з огляду на 

множинність норм, що регулюють організацію транспортної системи та пов’язані 

із особливостями її галузевого функціонування. 

Таким чином, транспортне право як елемент системи права є підгалуззю 

господарського права, визначення якого зумовлено галузевим характером 

правового регулювання відносин, що виникають у зв’язку з функціонуванням 

транспортної системи. Предмет транспортного права становлять транспортні 

відносини – урегульовані нормами права суспільні відносини, що виникають у 

зв’язку з організацією транспортної системи та її галузевим функціонуванням. 

Транспортне право – це сукупність правових норм, що регулюють 

господарські відносини, які виникають у зв’язку із системоутворюючим 
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об’єднанням видів транспортної діяльності, державним регулюванням відповідно 

до структурно-галузевих особливостей транспортної системи і характеру 

внутрісистемних господарських зв’язків, які виникають між її суб’єктами, а також 

у зв’язку із динамікою розвитку транспортної системи та її інтеграцією до систем 

вищого рівня.    

У сучасній правовій доктрині питання транспортного права розглядається у 

площині його структури і пов’язано з ідентифікацією інститутів транспортного 

права. Для визначення інститутів транспортного права необхідно детермінувати 

основні ознаки правового інституту. Прийнято визначати інститут як сукупність 

відокремлених, пов’язаних між собою правових норм, що утворюють частину 

галузі права та регулюють певну сторону однорідних суспільних відносин. Отже, 

інститут права характеризується ознаками регулятивності, предметності та 

галузевості. [617, c.388] 

В юридичній літературі немає єдиного підходу до визначення інститутів 

транспортного права. Склався такий собі «теоретичний дуалізм», що дає змогу 

звернути увагу на тенденції до визначення морського і повітряного права 

окремими галузями права, а також на передумови визначення морського, 

повітряного та автомобільного права як підгалузей транспортного права. [591, c. 

13-14]  Водночас внутрішня відособленість (абстракція), зумовлена координацією 

різних видів транспорту і можливим визначенням їх як окремих підгалузей 

(підсистем) транспортної системи, а також функціональний зв’язок, зумовлений 

галузевим характером самої транспортної системи, може бути підставою для 

виокремлення у системі транспортного права основних правових інститутів: 

морського права, внутрішнього водного права, автотранспортного права, 

повітряного права, залізничного права.  

Інститут транспортного права – це система правових норм, що регулює 

певний вид однорідних транспортних відносин, які виникають у зв’язку з 

функціонуванням транспортної системи. Інститут транспортного права є 

основним елементом системи транспортного права і поєднує норми, що 

регулюють однорідні транспортні відносини. Тому, можливо, правильним буде 
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вважати, що підгалузь господарського права регулює рід суспільних відносин, а 

інститут – їх вид. 

Інститут порівняно із галуззю становить менша сукупність правових норм. 

Правові інститути прийнято поділяти на матеріальні та процесуальні, а також на 

прості та складні. Отже, за правовою природою більшість інститутів 

транспортного права є матеріальними, однак є і процесуальні інститути 

(наприклад, претензій і позовів, розслідування авіаційних подій тощо). 

Враховуючи різноплановість інститутів транспортного права, одні з них можна 

визначити як прості, оскільки вони охоплюють норми однієї галузі права 

(наприклад, інститут перевезення вантажів містить норми господарського права), 

а інші – як комплексні, оскільки вони становлять систему норм, що належать до 

складу різних галузей права, але регулюють пов’язані між собою однорідні 

транспортні відносини.  

Спорідненість інститутів, утворених на межі різних галузей права, не є 

феноменом у правовій науці. Про наявність у системі права змішаних інститутів 

писали свого часу М. М. Агарков [9] і  І. В. Павлов. [390] Разом із тим визнання 

складних правових інститутів було поєднано із запереченням деякими вченими 

наявності комплексних галузей права. Зокрема, С. В. Полєніна  зазначала, що 

реальним фактом є визнання наявності комплексних правових інститутів. 

Комплексні інститути слід характеризувати як інститути певної галузі права, що 

містять елементи іншого методу правового регулювання. Різновидом 

комплексних правових інститутів є міжгалузеві інститути, які виникають на межі 

споріднених галузей права, тобто тих, для яких характерна однорідність 

регульованих ними відносин. За своїм різноплановим характером усі міжгалузеві 

комплексні правові інститути можна віднести до числа функціональних або 

«прикордонних». Основне розмежування полягає в тому, що міжгалузеві 

функціональні інститути виникають на межі пов’язаних, але не однорідних 

галузей права. Таким чином, С. В. Полєніна  висвітлює актуальне на сьогодні 

питання обмеженості норм адміністративного права і неможливості запозичення 

ним окремих норм цивільного, а наразі також і господарського права. Водночас 
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вчена сама надає відповідь на це питання. У зв’язку з наведеним адміністративне 

право і цивільне право слід визнати неоднорідними галузями права, і саме такий 

аргумент, на нашу думку, може свідчити на користь відокремлення, самостійності 

та неоднорідності поряд із ними господарського права. Неоднорідністю можна 

також пояснити наявність функціонального зв’язку між нормами цивільного та 

адміністративного права, що не збігаються у регламентації тих чи інших відносин. 

Авторка наводить найбільш характерний приклад щодо регулювання відносин 

перевезення нормами адміністративного і цивільного права. Зокрема, наголошує, 

що функціональний зв’язок є можливим з огляду на те, що акти планування 

перевезень розглядаються як один з елементів фактичного складу, а також як 

підстава для виникнення цивільних відносин. З огляду на те, що норми 

адміністративного права регламентують передумову виникнення цивільних 

відносин й у загальних рисах визначають інститут перевезення, вони становлять 

комплексний міжгалузевий функціональний інститут, залишаються цивільно-

правовими і належать до системи цивільного права. Таким чином, обґрунтовано 

значення функціонального характеру міжгалузевих комплексних правових 

інститутів і акцентовано можливість виникнення нових галузей права. [415]  

Теоретичне обґрунтування іншого виду комплексних міжгалузевих 

інститутів, так званого «прикордонного» інституту, варто визнати доцільним з 

огляду на доведеність критерію розмежування. Такі інститути містять норми 

суміжних однорідних галузей права, характерним для них є предметно-

регулятивний зв’язок. Цей зв’язок пояснюється накладанням на предмет однієї 

галузі права окремих елементів методу правового регулювання іншої галузі. 

Таким чином, відбуваються поєднання та водночас взаємодія на визначеній 

ділянці предметів правового регулювання однорідних галузей права. Як наслідок, 

на межах відповідних галузей права з’являються зони, що регламентують загальні 

суспільні відносини, характерними для яких є риси, зумовлені специфікою тієї чи 

іншої галузі права. Залежно від процесу спеціалізації може скластися ситуація, за 

якої кількість материнських і запозичених рис стає майже рівною, а отже і 

віднесення «прикордонного» інституту до тої чи іншої галузі права стає менш 
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імовірним і призводить до появи нових галузей права. [416] 

У нашому випадку всі визначені відповідно до внутрігалузевих систем 

(підгалузей) транспортної системи інститути транспортного права (морського, 

внутрішнього водного, повітряного, залізничного та автомобільного права) є 

комплексними. Критерії наділення їх ознаками міжгалузевих і «прикордонних» 

мають умовний характер, хоча наведене дає науковцям підстав продовжувати 

розмову про окремі галузі права. 

В юридичній літературі предмету морського права приділено особливу 

увагу. [247; 236] Зокрема, зазначається, що до складу морського права належать 

норми, які за правовою природою належать до різних галузей права 

(адміністративного, цивільного, кримінального та ін.), що дає авторам змогу 

акцентувати скоріше на галузевості, а не на інституційності. Зокрема, В. М. 

Гуцуляк  наголошує, що морське право має характер комплексної галузі, зміст 

якої становлять норми різних галузей внутрішньодержавного права, об’єднаних 

спільністю предмета правового регулювання, а саме «морекористування» у тій чи 

іншій формі.[122, c. 6-7] В. В. Демиденко, О. М. Шемякин, А. О.  Балобанов  та 

інші науковці визначають морське право як систему понять і правил соціальної 

поведінки у сфері використання Світового океану і морського дна, установлених 

або санкціонованих державою, дотримання яких гарантується державним 

примусом. Науковці звертають увагу, що об’єктом регулювання морського права 

є різнопланові відносини, у тому числі: відносини влади і підпорядкування, 

зокрема відносини державного управління (адміністративно-правові відносини); 

майнові та деякі особисті немайнові відносини (цивільно-правові відносини); 

трудові та інші відносини, що виникають у сфері використання Світового океану. 

[135, c.4-5] Таким чином, висновок, що морське право має комплексний характер, 

отримав додаткове підтвердження. 

Безумовним і безспірним є факт, за яким визначається різноплановість 

відносин, що становлять предмет морського права, і звернення до норм КТМ 

України є підтвердженням тому. Наприклад, норми про допуск судна до плавання 

є адміністративними, про державну реєстрацію морських суден, перевезення та 
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фрахтування морських суден – господарськими, про екіпаж морського судна – 

трудовими. Стосовно інших норм також можна встановити належність до певної 

галузі. Така розгалуженість норм переважно має бути адресована запереченню 

визнання морського права самостійною галуззю права та акцентувати увагу на 

спеціальний характер норм морського права щодо норм інших галузей права. 

Наприклад, норми КТМ України щодо відшкодування збитків від зіткнення 

морських суден однозначно є спеціальними стосовно норм ГК про відшкодування 

збитків. [233] 

Таким чином, в юридичній літературі наділення морського права ознакою 

комплексності зводиться до таких аргументів: 

1) норми морського права як спеціальні правила поведінки мають пріоритет 

над загальними нормами основної галузі права, дія яких поширюється на такі самі 

відносини; 

2) спеціальні норми морського права не завжди повною мірою регулюють 

конкретні відносини, тому необхідно застосовувати їх у поєднанні з нормами 

основної галузі права; 

3) норми морського права регулюють не всі відносини, що виникають у 

сфері торговельного мореплавства, а отже за відсутності спеціального 

регулювання на них поширюється дія загальних норм основних галузей права. [66] 

Заслуговує на підтримку думка О. С. Адамової , яка вважає, що 

характеризувати національне морське право як комплексну галузь права буде 

неточним, оскільки тут має йтися не про галузь права, а про галузь законодавства. 

Таким чином, не можна погодитися з авторами, які, намагаючись проілюструвати 

тезу про комплексність морського права, посилаються на зміст КТМ України. Цей 

Кодекс є законодавчим актом і може бути прикладом тільки комплексності галузі 

законодавства, але не комплексності права. [11] 

Питання комплексності домінують у наукових поглядах М. Ю. Лєбєдєва  і 

А. Ю. Піджакова , які вважають, що до складу транспортного права належать 

підгалузі, а не інститути, і пояснюють наведене найбільш значним групуванням 

норм, які регулюють однорідні суспільні відносини. [301]  
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У числі підгалузей транспортного права особливе місце відведено 

повітряному праву. Повітряне право визначається як сукупність правових норм, 

що регламентують діяльність системи повітряного транспорту. Міжгалузевий 

характер повітряного права пояснюється тим, що більшість норм переважно 

відображені в інших галузях, зазвичай в адміністративному та цивільному праві. 

Отже, спірним буде висновок, що перевезення регулюються виключно цивільним 

правом, а управління у сфері цивільної авіації та порядок накладання штрафів за 

порушення правил, що діють на повітряному транспорті, – адміністративним 

правом. Однак на окрему увагу заслуговує висновок про теоретичну 

недоцільність і спрощений підхід до визначення повітряного права у складі 

окремих інститутів, взятих із різних галузей права. Зазначене пояснюється тим, 

що не всі інститути повітряного права однаковою мірою аналізуються в тій чи 

іншій галузі права. Окремі інститути можуть залишатися не дослідженими 

взагалі. До того ж об’єктивної можливості комплексного дослідження тієї чи 

іншої частини повітряного права може і не бути. Таким чином, М. Ю. Лєбєдєв  і 

А. Ю. Піджаков  згідно зі своїми науковими поглядами вважають, що повітряне 

право становить складову частину транспортного права, воно діалектично 

пов’язано з іншими галузями права і спирається на досягнення правових наук. 

[301] 

Концепція залізничного права також не позбавлена комплексності. 

Питанням залізничного права присвячено чимало праць, [121; 384; 185] в яких 

науковці послідовно досліджували характер відносин, що виникають у сфері 

перевезень залізничним транспортом. Як предмет залізничного права визначають 

однорідну і відносно самостійну групу пов’язаних між собою суспільних відносин 

між залізничними організаціями, підприємствами та клієнтурою, спрямованих на 

організацію та здійснення процесу перевезення на залізничному транспорті та 

надання послуг із використанням його інфраструктури. Н. В. Мішина  стверджує, 

що залізничне право має свій предмет і метод правового регулювання, а також 

значний масив залізничного законодавства. Разом із тим вчена не наводить 

характеристики предмета правового регулювання, а також зауважує про 
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необов’язковість детермінування самостійного методу правового регулювання, 

оскільки метод є лише додатковим критерієм визначення системи правових норм. 

Основною підставою для визначення залізничного права Н. В. Мішина  вважає 

відносно самостійний масив законодавства, що регулює діяльність залізничного 

транспорту і його інфраструктури. Систему залізничного права становить 

комплекс правових інститутів (наприклад, договір перевезення вантажів 

залізничним транспортом, ліцензування діяльності на залізничному транспорті, 

залізничні документи, перевезення небезпечних вантажів тощо). Кожен з 

інститутів виконує лише ті функції, що є характерними для нього, і є специфічним 

поряд з іншими складовими системи права. Наведене зумовлює висновок, що 

інститути залізничного права є комплексними правовими. Однак не тільки 

інститути залізничного права є комплексними, саме залізничне право 

визначається як комплексне, а транспортне право наділяється статусом 

комплексної галузі права. Отже, морське, повітряне, автомобільне та залізничне 

право, на думку Н. В. Мішиної, слід розглядати як самостійні підгалузі 

транспортного права. Водночас дослідниця вважає можливим виокремлення 

залізничного права і набуття ним статусу самостійної галузі, що пояснюється 

об’єктивними факторами, а саме розвитком системи права і виникненням нових 

суспільних відносин, що вимагатимуть правового регулювання. [344] 

Іншої точки зору дотримується В. Г. Баукін.  У дисертації він доводить, що 

транспортне залізничне право є інститутом цивільного права, визначаючи у такий 

спосіб, що йдеться саме про сукупність приватноправових норм, які регулюють 

транспортні залізничні відносини. Наводячи визначення залізничних 

транспортних відносин, автор характеризує їх ознаками рівності, автономії волі та 

майнової самостійності їх учасників. Однак наведені висновки не дають підстав 

вважати їх теоретично виваженими, оскільки у подальшому науковець стверджує, 

що діяльність організацій залізничного транспорту пов’язана і з відносинами 

щодо публічної організації такої діяльності, які будуються за принципом влади та 

підпорядкування. [41; 42] 

Про поділ транспортного права на підгалузі за видами транспорту зазначає 
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І. В. Спірін.  Однак особливу увагу науковець приділяє питанням автомобільного 

права. Він вважає автомобільне право підгалуззю транспортного права, яку 

становить сукупність правових норм, що регулюють суспільні відносини у сфері 

автотранспортної діяльності. Регулювання таких відносин здійснюється 

основними та іншими комплексними галузями права, а також спеціальним 

автотранспортним законодавством. Учений також стверджує про неможливість 

поглинання транспортного права господарським правом, оскільки предмет 

транспортного права становлять різногалузеві відносини. [591]  

У комплексному транспортному праві досягти мети правового регулювання 

діяльності різних видів транспорту, що становлять транспортну систему, можна 

тільки шляхом поєднання норм різних галузей права. Визнаючи морське, 

повітряне, автомобільне, внутрішнє водне, право магістральних трубопроводів і 

міжнародне транспортне право підгалузями транспортного права, Б. К. 

Джумагазієва  вважає, що транспортні відносини регулюються загальними 

нормами права для всіх видів транспорту. [146] 

З огляду на особливу правову природу суспільних відносин, що виникають 

у сфері трубопровідного транспорту, дуже складно визначити трубопровідне 

право і з’ясувати його місце у системі транспортного права. [92; 173; 566] Так, 

зокрема, А. І. Пєрчік детермінує предмет трубопровідного права через сукупність 

майнових і окремих немайнових відносин, що виникають під час проектування, 

створення, функціонування, реконструкції, розвитку та ліквідації магістральних 

трубопроводів, що спрямовані на забезпечення ефективного, надійного та 

безпечного їх використання. Це можуть бути відносини власності трубопроводів, 

державного регулювання комерційної діяльності у сфері трубопровідного 

транспорту, забезпечення екологічної безпеки тощо. Регулювання відносин 

здійснюється завдяки методам правового регулювання. Особливості таких 

методів дають змогу виокремити специфічні інститути, притаманні певній галузі 

права. Таким чином, під системою трубопровідного права саме як галузі права 

А. І. Пєрчік  розуміє його внутрішню структуру, послідовність і взаємозв’язок 

елементів: правових норм та інститутів (наприклад, будівництва трубопроводів, 
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договірних відносин на трубопровідному транспорті, постачання і 

транспортування нафти та газу тощо). Разом із тим науковець не надає визначення 

методу, а лише зауважує, що метод трубопровідного права наразі перебуває на 

стадії формування і найбільшою мірою характеризується посиленням ролі та 

значення диспозитивних методів регулювання. [400; 401] 

Предметом внутрішнього водного права є суспільні відносини, що 

виникають у зв’язку із використанням внутрішніх водних шляхів. За результатами 

аналізу норм річкового законодавства науковці роблять висновок, що ці 

положення регулюють різні види суспільних відносин – майнові, земельні, 

адміністративні, трудові тощо і, безумовно, господарські. Їх відмінність полягає в 

тому, що такі відносини пов’язані із діяльністю у сфері річкового транспорту. 

Отже, внутрішнє водне право (річкове) визначається як комплексна галузь права. 

Викладене аргументовано тим, що норми водного права не пов’язані єдиним 

предметом і методом правового регулювання, тому за своєю природою 

залишаються цивільними, адміністративними, трудовими, земельними і, певна 

річ, господарськими. Разом із тим однозначно правильним є висновок про 

специфіку та складний характер правових інститутів внутрішнього водного 

(річкового) права (наприклад, правовий статус судна внутрішнього плавання, 

безпека річкового судноплавства, правовий статус річкових портів, правове 

регулювання перевезення вантажів, буксирування суден тощо). [642; 646] 

Інститути транспортного права, як і саме транспортне право, мають всі 

підстави для зростання до самостійних галузей права. Такий висновок зроблено 

А. С. Піголкіним  з огляду на дискусію про комплексні галузі права. Науковець 

вважає, що наявність комплексних галузей зумовлена тим, що врегульовані 

правом суспільні відносини можуть поділятися за різними підставами. У нашому 

випадку такою підставою може бути вид транспорту. Водночас учений зазначає 

про наявність поряд із галузевими інститутами міжгалузевих (комплексних) 

інститутів, які формуються із норм різних галузей права, але таких, що регулюють 

пов’язані між собою споріднені відносини. Науковець звертає увагу на особливий 

теоретичний інтерес до таких інститутів сьогодні, а також на тенденції до їх 
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укрупнення саме у сфері господарських відносин. [614]   

В юридичній літературі акцентовано процес так званої «спеціалізації» 

визначених окремою групою «прикордонних» інститутів. Наведене пов’язано із 

моментом, коли кількість материнських і запозичених ознак вирівнюється, тобто 

стає однаковою. За таких умов віднесення «прикордонного» інституту до тієї чи 

іншої галузі має абсолютно умовний характер. Якщо стан рівноваги є тривалим, 

можлива так звана «мутація» у межах комплексного інституту взаємодіючих 

ознак суміжних галузей права. Спочатку вона може бути незначною стосовно 

предмета та методу правового регулювання. Однак зберігаючи свій характер 

упродовж тривалого часу, «мутація» може отримати стійкий характер і 

забезпечити надання «прикордонному» інституту нових якісних ознак. Саме 

такий варіант розвитку «прикордонних» інститутів призводить до появи у 

майбутньому нових галузей права. [414] 

Отже, ознака комплексності транспортного права може розглядатися тільки 

у контексті визначення транспортного права як підгалузі господарського права. 

Ознака комплексності не набуває характеру самостійної, зумовлює галузево-

об’єктивний підхід до визначення місця транспортного права в системі права і, 

власне, зв’язок із господарським правом. Ознака комплексності дає змогу 

визначити транспортне право як інституційно-правове утворення в системі 

господарського права. З огляду на викладене морське, повітряне, автомобільне, 

внутрішньоводне, залізничне та трубопровідне право можуть бути визначені як 

основні, комплексні правові інститути. 

З урахуванням наведеного цілком логічним є узагальнення основних 

положень про комплексний інститут, запропоноване в юридичній літературі. Так, 

кожна галузь права, яка має власний предмет правового регулювання, тією чи 

іншою мірою пов’язана з іншими галузями права, тому галузі права не можуть 

бути ізольовані одна від іншої, вони перебувають у взаємозв’язку. Взаємозв’язок 

інститутів полягає у наявності в них норм, належних до різних галузей права. 

Правові інститути, що містять норми двох і більше галузей права, визначаються 

як комплексні міжгалузеві інститути. [605] 
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Отже, за правовою природою інститути транспортного права є 

міжгалузевими комплексними інститутами і це пояснюється тим, що: 

1) однорідність певного виду транспортних відносин, урегульованих нормами 

права, визначається за предметно-галузевою ознакою (відповідно до 

внутрігалузевих систем (підсистем, підгалузей) транспортної системи) і 

покладена в основу детермінування інституту транспортного права; 

2) динамічність правових норм, що регулюють транспортні відносини, зумовлена 

процесами інтеграції правових норм різних галузей права і неможливістю 

віднесення їх лише до однієї галузі права (наведене пояснює наявність норм двох 

і більше галузей права у складі інституту транспортного права); 3) особливість 

застосування правових норм зумовлює галузеву належність норм транспортного 

інституту та їх виключний характер. Висновок про те, що правова норма 

транспортного інституту, яка належить до складу однієї галузі права, не може 

належати до іншої, є достатньою мірою аргументованим. 

Особливість комплексних інститутів транспортного права пояснюється 

також і тим, що вони можуть мати складові підсистеми – субінститути. 

Наприклад, інститут морського права охоплює такі субінститути: перевезення 

вантажів, обмеження відповідальності судновласника, загальної аварії, 

відшкодування збитків від зіткнення суден та інші. До складу інституту 

повітряного права належать субінститути повітряних перевезень, авіаційних 

робіт, управління безпекою тощо. Особливістю субінститутів транспортного 

права є їх виключно галузевий характер. 

Із господарсько-правових позицій історичної і теоретичної цінності 

набувають окремі субінститути морського права. [234; 256; 242] Так, загальна 

аварія – це звичай, який походить з острова Родос, що у Греції. Сьогодні під 

загальною аварією розуміють збитки, які мають нести учасники процесу 

перевезення. В інших випадках зазначають про сукупність правил, що регулюють 

визнання і розподіл загальної аварії. Субінститут загальної аварії властивий лише 

інституту морського права, у відносинах щодо перевезень на автомобільному та 

повітряному транспорті він не застосовується. Однак його застосування можливе 
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під час перевезень внутрішніми водними шляхами (про це сьогодні свідчать 

окремі норми Статуту внутрішнього водного транспорту).  

Із теоретичної точки зору є всі підстави визначити інститут загального 

обмеження відповідальності судновласника та його два субінститути: 

(1) обмеження відповідальності судновласника за окремими видами зобов’язань у 

межах загального обмеження відповідальності судновласника; (2) обмеження 

відповідальності судновласника за окремими видами зобов’язань незалежно від 

загального обмеження відповідальності судновласника. Актуальність інституту 

обмеження відповідальності пов’язана із необхідністю захисту інтересів 

судновласника, оскільки мореплавство є ризикованим видом діяльності та може 

призвести до таких збитків, які судновласник не спроможний відшкодувати.  

Таким чином, субінститут транспортного права можна детермінувати як 

сукупність правових норм, що регулюють конкретний різновид однорідних 

транспортних відносин у межах визначеного інституту транспортного права. 

Субінститут транспортного права завжди пов’язаний з інститутом транспортного 

права, має визначений галузевий характер. 

У контексті питання про систему транспортного права [266] детермінування 

категорій інституту і субінституту транспортного права має важливе теоретичне 

значення. Інститути та субінститути становлять систему транспортного права і 

водночас утворюють підгалузь господарського права – транспортне право. [240] 

З огляду на висвітлені у цій дисертації положення щодо виокремлення 

транспортної інфраструктури від транспортної діяльності, а також щодо 

інституційності заходів транспортної безпеки, можна констатувати про 

становлення нових інститутів транспортного права – права транспортної безпеки 

та інфраструктурного права. Імплементація відповідних актів ЄС у транспортне 

законодавство України та його поступова модернізація мають стати підставою для 

визначення сукупності правових норм, що регулюватимуть відносини з 

використання транспортної інфраструктури та визначення заходів транспортної 

безпеки. 

Транспортне право набуває додаткових, спеціальних ознак: комплексності і 
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системного дуалізму. Комплексність транспортного права дає змогу визначити 

різноплановість транспортних відносин і різногалузевий характер нормативно-

правових актів, що регулюють транспортні відносини. Зважаючи на те, що ознака 

комплексності є характерною для господарського права, вона дає можливість із 

позицій галузевого правового об’єктивізму з’ясувати особливості транспортного 

права і визначити його місце в системі права саме як підгалузі господарського права.  

Додаткової характеристики набуває транспортне право з точки зору його 

структурної побудови. Як уже зазначалося, транспортне право характеризується 

як складне утворення, система в системі. Транспортне право має власну систему 

(інститути, субінститути) і водночас є складовою іншої, більш ступеневої системи 

– системи господарського права. Таким чином, дослідження транспортного права, 

на нашу думку, може бути об’єктивним тільки з позицій системного дуалізму. 

Системний дуалізм – спеціальна ознака транспортного права, яка дає змогу 

визначити його внутрішню структуру і забезпечити взаємозв’язок із 

господарським правом. 

Предмет транспортного права не можна сприймати поза методом правового 

регулювання. [246] Термін «метод» походить від грецького слова «methodos» і 

означає шлях дослідження. Метод визначають як сукупність заходів, практичних і 

теоретичних дій людини, спрямованих на пізнання об’єкта. У науці метод – це 

засіб одержання нових результатів пізнання. [661] Метод правового регулювання 

– це сукупність прийомів і способів, за допомогою яких здійснюється вплив на 

поведінку суб’єктів суспільних відносин для забезпечення правопорядку. 

Сутність методу правового регулювання становить визначення юридичних 

засобів, за допомогою яких держава впливає на суспільні відносини, що є 

предметом правового регулювання. [617, c.391] Незважаючи на те, що у теорії 

права питання співвідношення понять «прийом», «спосіб», «засіб» і «метод» 

наукового пізнання залишається дискусійним, однозначно можна погодитися з 

тим, що метод – це завжди науково обґрунтований, оптимізований прийом 

пізнання, а спосіб – це послідовність пізнавальної процедури, тобто процес 

здійснення певного прийому. [334, c. 142-145] 
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Водночас зауважимо, що метод правового регулювання певних суспільних 

відносин уможливлює виокремлення правової спільності у межах системи права. 

Метод можна розкрити через структурні компоненти, які дадуть змогу з’ясувати 

його особливості, а саме: правове становище суб’єктів правовідносин, що 

визначає способи взаємозв’язку прав та обов’язків його учасників (за згодою 

сторін чи згідно з актом держави); характер дій суб’єктів правовідносин (стосовно 

питання про автономію); зміст відносин, який дає змогу визначити становище 

суб’єктів один щодо одного (рівність, підпорядкування); способи захисту прав і 

засоби забезпечення виконання обов’язків суб’єктами правовідносин (санкції). 

[25, c. 61-70] 

В юридичній літературі викладено думку про те, що метод одночасно з 

предметом регулювання є підставою для поділу права на галузі. Формування 

галузей права відбувається не лише внаслідок виокремлення певної групи 

суспільних відносин, а й шляхом формування особливого регулятивного режиму, 

тобто методу. Саме тому пропонуємо визначати метод як систему регулятивного 

впливу, який характеризується специфічними прийомами регулювання. Завдяки 

предмету і методу визначаються критерії відмежування однієї галузі права від 

іншої. [203] 

Визначення методів зазвичай пов’язано із загальнотеоретичним підходом 

або спеціальним, галузевим. Слушною у цьому зв’язку є думка Н. М. Корчак , яка 

вважає, що наявність різних методів зумовлена специфікою як суб’єктного 

складу, так і сферою господарських правовідносин, а ще більшою мірою 

суб’єктивізмом. [278, c.116] Дехто переконаний, що кожній галузі права може бути 

притаманний лише один метод правового регулювання, інші стверджують про 

наявність декількох методів. Визначення методів – непросте завдання, оскільки 

наразі може йтися про різні способи впливу норм права на суб’єктів 

господарювання. Хоча традиційно поняття методу пов’язано із предметом 

правового регулювання і відповідає концепції певної галузі права. Тому, на думку 

А. Я. Пилипенка, у господарському праві як комплексній галузі права діють три (а 

не один, як у некомплексних галузях) основних методи правового регулювання. 
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[405, c.25] 

Господарські відносини регулюються за допомогою особливих прийомів 

взаємозв’язку між їх суб’єктами. Важливо при цьому наголосити, що інтереси 

суб’єктів правовідносин не відокремлені, а пов’язані між собою, і саме це 

обмежує зазначених суб’єктів у виборі можливих варіантів поведінки. Такий 

зв’язок не характеризується ознаками влади та підпорядкування. [292] Реалізуючи 

свої функції у сфері господарювання, держава впливає на окремі групи 

суспільних відносин, застосовуючи специфічні методи впливу (економічні, 

організаційні, правові), вважає І. Є. Красько [292] Господарсько-правовий метод 

цим науковцем визначено як спосіб планово-господарського впливу, що 

зумовлює формування правовідносин волею управненої сторони, яка не бере 

безпосередньої участі у правовідносинах. Отже, суб’єкти правовідносин у 

порядку, передбаченому законом, наділяються різним обсягом правомочностей з 

обов’язковим урахуванням економічних інтересів сторін. [292] Наведена наукова 

позиція дає підстави говорити про самостійність методу правового регулювання 

господарських відносин і отримала належну підтримку у радянських науковців. 

Про участь держави у регулюванні господарських відносин, а також про 

способи впливу держави на економіку в юридичній літературі написано чимало. З 

таких позицій останнім часом досліджують природу підприємницького права 

російські науковці, заперечуючи його приватноправовий характер. Зокрема, Є. П. 

Губін  зазначає про об’єктивний характер участі держави в економіці та 

наголошує, що основним завданням держави має бути не втручання у ринкові 

відносини, а сприяння розвиткові підприємництва, створення умов для 

забезпечення свободи підприємницької діяльності. Науковець звертає увагу на 

тенденцію, згідно з якою Цивільний кодекс РФ, основний законодавчий акт 

приватного права, поступово дедалі більше наповнюється нормами публічного 

права. Цивільний кодекс стає не суто цивільно-правовим – таким, що містить 

приватноправові норми, а кодексом, у якому також наведено норми публічного 

права, що регулюють й інші відносини. Вчений наголошує, що кодекс виходить за 

межі цивільно-правового регулювання і стає актом комплексного характеру, а 
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не власне галузевого характеру. [117] 

Наукової позиції поєднання приватних інтересів із державним впливом 

дотримується В. С. Мартем’янов.  Науковець зазначає, що державний вплив із 

точки зору підстав його прояву може бути загальним або особливим. Загальний 

вплив пояснюється тим, що держава та її органи виступають від імені народу в 

публічних інтересах. Про особливий вплив йдеться тоді, коли держава (її органи) 

виступає як власник, здійснюючи управління своїми майновими фондами. Такий 

поділ зумовлений розмежуванням зазначених сфер діяльності держави до певної 

міри і, власне, обслуговуванням їх різними правовими масивами. Отже, на думку 

В. С. Мартем’янова, регулювання господарської діяльності – державний вплив 

стосовно певного суб’єкта (суб’єктів) господарювання з метою недопущення, зміни 

або припинення господарської ситуації чи, навпаки, підтримання її у відповідному 

стані. Саме регулювання може здійснюватися як пряме (директивне) вирішення 

питання (зокрема, заборона, дозвіл) або як непряме, коли застосовуються 

економічні важелі та стимули. Втім, за будь-яких умов, вплив може бути 

здійснений тільки на підставі норми права. [330, c.193-195] 

Слушною є думка Г.Л. Знаменського, який зазначає, що шлях узгодження 

приватних і публічних інтересів у господарському праві є вельми актуальним і 

корисним для нашого сьогодення. Наголошуючи важливість теоретичного значення 

розробленої К. Ушинським  концепції господарського права, вчений погоджується з 

тим, що господарське право має діяти лише у сфері господарської діяльності, в якій 

головною потребою стає не відокремлення, а узгодження інтересів учасників такої 

діяльності, стимулювання їх до партнерства. Більше того, вимогою цієї діяльності 

стає необхідність задоволення суспільних інтересів – «економічних інтересів всього 

народу». [200] 

На думку науковців, норми, що належать до транспортного права, 

не пов’язані єдиним методом і механізмом регулювання, оскільки всі вони 

визначені в основних галузях права. Особливістю транспортного права є те, що 

воно поєднує владно-організаційні відносини, які регулюються адміністративним 

правом, і майнові відносини, що регулюються цивільним правом. [203] Такий 
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підхід не можна вважати вдалим, оскільки теоретично недоцільним є питання про 

поєднання методів адміністративного та цивільного права і безпідставне 

визначення такого поєднання єдиним методом. На нашу думку, єдиний метод 

не може уособлювати поєднання двох різнопланових методів. Крім того, варто 

зауважити, що правовий режим сфери приватного права становить цілісну 

систему регулятивного впливу, яка створює загальнодозвільний тип регулювання 

майнових та особистих немайнових відносин, заснованих на юридичній рівності, 

вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників, забезпечує 

можливість самовизначення і власних активних дій, спрямованих на виникнення 

та здійснення суб’єктивних прав і обов’язків у межах, встановлених договором чи 

законом, із метою досягнення певних приватних цілей та інтересів. [294] 

Водночас керівна роль цивільного права, вважає Р. А. Майданик, не пригнічує, 

не нівелює особливостей і відмінностей окремих приватноправових відносин, чим 

пояснюється диференціація та формування певних підсистем приватного права. 

[310] 

На думку В. Й. Развадовського, норми права, які регулюють правовідносини 

у транспортній сфері, об’єднані єдиним предметом правового регулювання – 

суспільними відносинами, що складаються в процесі діяльності транспортної 

системи. Зміст поведінки суб’єктів правовідносин у сфері транспортної системи 

переважно визначається позитивними зобов’язаннями і заборонами. Нормами-

дозволами врегульовано більш широке коло правил поведінки суб’єктів 

адміністративно-правового регулювання транспортної системи порівняно з 

учасниками, які не мають державно-владних повноважень. [534, c. 17] На нашу 

думку, науковець не розібрався остаточно у питанні методів, занадто простий 

характер заборони або дозволу не дає підстав вважати, що ці методи 

транспортного права є основними. 

Інший підхід до визначення методів відповідає загальноприйнятій у теорії 

права концепції правового регулювання і дає підстави визначати так зване 

«специфічне» поєднання диспозитивного та імперативного регулювання і, 

відповідно до наведеного, змішаний метод правового регулювання. [395, c.153; 
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23, c. 296] Наголошуючи, що у галузях права, залежно від характеру відносин та 

інших соціальних факторів, методи утворюють різні варіації, сполучення, С. С. 

Алексєєв  звертає увагу, що ми зазвичай маємо справу із перевагою одного 

методу над іншим. [19, c.224] 

Іншу теоретичну позицію наводить І. В. Булгакова, яка вважає, що всі 

методи транспортного права визначити неможливо і це не є теоретично 

доцільним. Різноплановість методів можна пояснити шляхом визначення 

основних методів, що застосовуються у транспортному праві, а саме: 

порівняльного методу, методу примусу, статистичного методу, спеціально-

юридичного методу і методу аналізу. На думку І. В. Булгакової, порівняльний 

метод дає змогу вивчати транспортно-правові явища, порівнюючи їх і визначаючи 

їх подібність, тотожність або різність як на державному рівні, так і на рівні різних 

країн. Так, за допомогою порівняння можна пізнати одиничне, особливе і загальне 

у транспортно-правових явищах. Слід зазначити, що науковості порівняння 

набуває лише тоді, коли зіставляються типові факти, а випадкові виключаються із 

цього процесу, тут варто брати до уваги конкретні обставини та взаємозв’язок між 

ними, причини виникнення і динаміку розвитку відносин. Метод примусу 

характеризується тим, що у транспортних правовідносинах значною мірою 

наявний вплив державних органів, які встановлюють для суб’єктів транспортних 

правовідносин правила поведінки. Так, держава визначає цінову політику, 

затверджує форми транспортних документів тощо. Призначенням статистичного 

методу є з’ясування кількісних показників та їх зміни у транспортно-правовому 

процесі, опрацювання отриманих результатів для наукових і практичних цілей. 

Спеціально-юридичному методу притаманний опис транспортно-правової 

практики, юридичних норм, які стосуються транспортної сфери тощо. Цей метод 

дає можливість установлювати зовнішні ознаки транспортно-правових явищ, 

напрацьовувати як поняття, так і їхнє формулювання. Завданням зазначеного 

методу є аналіз змісту чинного законодавства, яке стосується транспорту, та 

практики його застосування. Метод аналізу забезпечує висвітлення особливостей 

транспортно-правових явищ, за допомогою чого здійснюється їх класифікація, а 
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також досліджується взаємозв’язок з іншими явищами суспільного життя. [75, c. 17-23] 

Підтримуючи концепцію детермінування господарського права як 

комплексної галузі права, неможливо визначити методи транспортного права за 

критерієм єдиного методу господарсько-правового регулювання. Водночас 

поєднання елементів приватноправового та публічно-правового регулювання 

може бути характерним для визначення імперативних і диспозитивних засад у 

регулюванні відносин, що виникають у зв’язку з організацією транспортної 

системи, і, власне, поєднання двох типів правового регулювання – 

загальнодозвільного та спеціальнодозвільного.  

Із наведених позицій заслуговує на увагу роль методів господарського права 

у регулюванні транспортних відносин, а саме: методів автономних рішень, 

владних приписів і рекомендацій. Теоретичні можливості конструювання єдиного 

методу господарського права, на думку Г. Л. Знаменського, відкриваються вкрай 

складно, оскільки знову-таки пов’язані із дискусією довкола сполучення 

публічно-правового і приватноправового методів регулювання. Цілком слушною 

є думка науковця про те, що ці методи є протилежностями, антиноміями, а спроби 

їх поєднання успіху не матимуть, оскільки одна протилежність здатна знищити 

або поглинути іншу. [340, c. 596] Отже, в юридичній літературі останнім часом 

постало питання оптимального балансу публічного і приватноправового 

регулювання. [634] Протиставлення публічних і приватних інтересів не може 

вважатися припустимим, на думку В. С. Щербини, який стверджує про 

необхідність упорядкування публічно-правового регулювання приватноправових 

відносин і можливе досягнення «оптимального співвідношення публічних і 

приватних інтересів». Підставою для цього є висновок, що інтереси можуть 

взаємодіяти (поєднуватися) між собою, можуть суперечити одні іншим, можуть 

узгоджуватися чи враховуватися. Натомість про баланс інтересів можна говорити 

у разі, якщо йдеться про юридично рівноправних учасників відносин, у решті 

випадків держава обирає оптимальні методи впливу на економіку та на поведінку 

суб’єктів господарювання, залежно від того, які саме інтереси вона збирається 

обстоювати. [703, c. 573-574]  
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За наявності методологічного фундаменту господарського права питання 

дієвого методологічного забезпечення і досі залишається актуальним. На думку Г. Л. 

Знаменського, це стосується узагальнення, удосконалення, роз’яснення, активної 

пропаганди і навіть популяризації всього того різноманіття методів і способів, які 

вже були створені та використовувалися раніше. Чималі зусилля слід спрямувати 

саме на те, щоб методологічне озброєння господарського права отримало подальше 

примноження. [340, c. 590] 

На нашу думку, поєднання імперативних і диспозитивних засад, 

приватноправового і публічно-правового регулювання найбільшою мірою 

характеризує особливість методу правового регулювання транспортних відносин і 

визначає мету регулювання – правове забезпечення балансу приватних і публічних 

інтересів у транспортній системі. Інша особливість методу правового регулювання 

транспортних відносин може бути визначена з огляду на галузевий характер 

транспортної системи. Як слушно зазначає Г. В. Пронська, видова ознака галузевості 

має подвійне навантаження, вона дає підстави визначити не лише галузевий 

характер системи, а ще і галузевий масштаб господарської системи. Призначення 

господарської системи не вичерпується виключно управлінською або виключно 

виробничо-господарською метою, важливим є забезпечення ефективного 

господарювання на галузевому рівні економіки, а отже наведені цілі мають 

розглядатися у беззаперечній єдності. [506, c. 299] 

Вважаємо, що методи правового регулювання транспортних відносин мають 

відповідати двом критеріям: з одного боку, галузевій меті правового регулювання та 

завданням транспортної системи, з іншого – видам господарських внутрісистемних 

зв’язків (згідно з їх характером, координаційним або субординаційним), що 

ураховують особливості функціонування транспортної системи в цілому та її 

підгалузей.  

Методи транспортного права – це сукупність способів регулюючого впливу 

норм транспортного права на поведінку суб’єктів транспортних правовідносин. 

Основні методи правового регулювання відносин, що виникають у зв’язку з 

організацією транспортної системи, можна визначити таким чином: 
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1) імперативне галузеве регулювання транспортних відносин (метод 

субординації), характерним для якого є регулювання транспортних відносин 

зверху донизу, що здійснюється на владно-імперативних засадах; 

2) диспозитивне галузеве регулювання транспортних відносин (метод 

координації), за змістом якого правове регулювання здійснюється переважно знизу, 

на його процес впливає активність суб’єктів транспортної системи, що зумовлює 

наявність відносин координації між ними та сприяє індивідуалізації транспортних 

відносин. 

Ураховуючи, що транспортна система має власну організаційну структуру, 

складовими якої визначаються її внутрігалузеві системи (підсистеми, підгалузі), 

методи можна розглядати у площині загальносистемного або спеціального 

правового регулювання.  

 

 

Висновки до Розділу 5 

Запропоновано визначення транспортного законодавства з позиції науки 

господарського права як системи нормативно-правових актів, прийнятих 

компетентними органами державної влади, спрямованих на регулювання 

господарських відносин, що виникають унаслідок організації транспортної 

системи, характеризуються галузевою єдністю, забезпечують галузеве 

функціонування транспортної системи і відповідно до цього становлять 

галузевий інститут господарського законодавства і визначаються як джерела 

транспортного права на підставі ознак комплексної підгалузі господарського права. 

Наведено узагальнення загальнотеоретичних (універсальних), 

предметних і спеціальних ознак транспортного законодавства . 

Систему транспортного законодавства представлено відповідно до галузевої 

ознаки як вертикальну і горизонтальну. В основу вертикальної системи 

транспортного законодавства покладено принцип ієрархічної побудови 

нормативних актів (тобто за їх юридичною силою). Основу горизонтальної 
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системи транспортного законодавства становить предметний критерій 

(визначається з огляду на структурні складові транспортної системи та види 

транспортної діяльності).  

Виокремлено загальне та спеціальне транспортне законодавство. Загальне 

транспортне законодавство становлять інститути загальносистемного 

транспортного законодавства, регуляторного транспортного законодавства, 

інфраструктурне транспортне законодавство, законодавство про транспортну 

безпеку. До спеціального транспортного законодавства належить законодавство 

про перевезення, транспортне обслуговування, використання транспортних 

засобів, а також предметне транспортне законодавство, що регулює інші види 

транспортної діяльності. 

Сформульовано принцип «номінації системи транспортного 

законодавства», згідно з яким у його системі виокремлюються підсистеми, які 

відповідають підсистемам (підгалузям) транспортної системи, а також 

аргументовано доцільність продовження кодифікації законодавства, що становить 

такі підсистеми.  

Констатовано про недоцільність прийняття Транспортного кодексу України, 

визначено загальну правову природу норм глави 32 Господарського кодексу 

України, зміст якої потребує нової редакції та назви «Правове регулювання 

транспортної діяльності», а також зауважено про необхідність розробки нової 

редакції Закону України «Про транспорт», змісту якої відповідатиме назва «Закон 

України "Про транспортну систему"». 

Транспортні правовідносини визначені як урегульовані нормами права 

суспільні відносини, що виникають між суб’єктами господарювання та іншими 

учасниками господарських відносин у результаті правової організації транспортної 

системи, відповідають галузевому рівню функціонування транспортної системи 

згідно із її внутрішніми і зовнішніми господарськими зв’язками, галузевою метою, 

завданнями і структурними особливостями. 

Застосовано науковий підхід – галузевий правовий об’єктивізм, завдяки якому 

посилюється роль транспортних правовідносин як виду господарських правовідносин і 
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визначаються особливості таких правовідносин з огляду на предметно-галузевий 

характер, зумовлений метою правової організації транспортної системи. З’ясовано, що 

відповідно до зовнішньої абстракції уможливлюється виокремлення транспортних 

правовідносин серед інших правовідносин, а внутрішня абстракція зумовлює їх 

галузеве виокремлення поряд з іншими видами господарських правовідносин. 

Обґрунтовано положення про те, що транспортне право – це сукупність правових 

норм, що регулюють господарські відносини, які виникають у зв’язку із 

системоутворюючим об’єднанням видів транспортної діяльності, державним 

регулюванням відповідно до структурно-галузевих особливостей транспортної системи і 

характеру внутрісистемних господарських зв’язків, що виникають між її суб’єктами, а 

також у зв’язку із динамікою розвитку транспортної системи та її інтеграцією до систем 

вищого рівня. 

Визначено, що інститутом транспортного права є система правових норм, яка 

регулює певний вид однорідних транспортних відносин, відповідає певній підсистемі 

(підгалузі) транспортної системи та характеризується ознакою комплексності. 

Доведено, що транспортне право як елемент системи права є підгалуззю 

господарського права.  

Методи транспортного права визначено як сукупність способів регулюючого 

впливу норм транспортного права на поведінку суб’єктів транспортних правовідносин. 

Доведено, що методи правового регулювання транспортних відносин мають 

відповідати таким критеріям: галузевій меті правового регулювання та завданням 

транспортної системи, а також видам господарських внутрісистемних зв’язків, які 

ураховують особливості функціонування транспортної системи в цілому та її 

підгалузей.  

Запропоновано визначати методи транспортного права у площині 

загальносистемного або спеціального правового регулювання.  
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ВИСНОВКИ 

 

 У дисертації викладено теоретичні узагальнення та нові підходи до правового 

регулювання господарських відносин, що виникають у зв’язку із 

функціонуванням транспортної системи України. Вперше з позиції науки 

господарського права розкрито поняття та правові засади функціонування 

транспортної системи України як структурно визначеного господарського 

утворення, що відповідає певній галузі економіки, характеризує національний 

рівень правової організації, якому властиві законодавче визначення мети, завдань 

і напрямів галузевого функціонування, консолідація суб’єктів, які забезпечують 

функціонування та використання відповідної інфраструктури, спеціальна 

функціональність внутрігалузевих систем (підсистем, підгалузей) за видами 

господарської діяльності, що здійснюються на різних видах транспорту і 

забезпечують галузеву цілісність. 

Вирішення наукових задач надало можливість сформулювати основні 

теоретичні висновки, пропозиції та рекомендації, спрямовані на досягнення 

визначеної мети дисертації.  

1. Обґрунтовано, що правова організація транспортної системи передбачає 

структурно-галузевий рівень організації економіки та спеціальне правове 

регулювання транспортних відносин. Відповідно до структурно-галузевої ознаки 

визначаються два рівні правової організації транспортної системи: галузевий і 

підгалузевий. 

2. Визначено кваліфікуючі ознаки транспортної системи, за змістом яких 

ця організація: характеризується галузевим рівнем структури; функціонує 

відповідно до галузевої мети; консолідує внутрісистемні господарські зв’язки між 

суб’єктами, які забезпечують її функціонування; пов’язана з утворенням та 

подальшою керівною роллю центру; є об’єктом правового регулювання.  

3. Аргументовано положення про зв’язок між категоріями «транспортна 

система», «транспортна діяльність» і «транспортна інфраструктура», наведено 

підстави для їх розмежування та зроблено висновок про доцільність визначення у 
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транспортному законодавстві як окремих правових категорій. 

4. Виокремлено дві категорії суб’єктів транспортної системи: суб’єкти 

організаційно-господарських повноважень і суб’єкти транспортної діяльності. 

Доведено, що зв’язок між суб’єктами транспортної системи має власну 

специфіку: (а) предметно-функціональний характер зв’язку забезпечує спільні 

зусилля суб’єктів транспортної системи, спрямовані на здійснення 

транспортної діяльності та використання транспортної інфраструктури для 

досягнення результативних показників роботи транспортної системи в цілому 

та її підсистем (підгалузей); (б) організаційно-управлінський характер зв’язку 

суб’єктів транспортної системи зумовлений оптимальною реалізацією заходів 

державного регулювання.  

5. Обґрунтовано положення про розмежування галузевого і спеціального 

галузевого державного регулювання. Спеціальний галузевий рівень державного 

регулювання виокремлюється з огляду на наявність державних органів, галузеві 

повноваження яких спрямовані на реалізацію заходів державного регулювання на 

кожному виді транспорту. Ці повноваження мають спеціальний і похідний 

характер, оскільки адресовані не транспортній системі загалом, а її структурним 

складовим – підсистемам (підгалузям), забезпечують відповідну конкретизацію 

галузевих повноважень центру транспортної системи.  

 Відповідно до наведеного з’ясовано, що організаційно-господарські 

галузеві повноваження можуть мати характер загальногалузевих або спеціально-

галузевих повноважень. Запропоновано поділ спеціально-галузевих повноважень 

на: галузево-регулюючі, галузево-дозвільні, галузево-контрольні повноваження, а 

також галузеві повноваження з управління безпекою.   

6. Аргументовано положення про зв’язок між категоріями «суб’єкти 

транспортної системи», «суб’єкти транспортної діяльності» і «суб’єкти 

транспортної інфраструктури (оператори транспортної інфраструктури)», 

наведено підстави для їх співвідношення як загальносистемного і 

внутрісистемного, зроблено висновок про доцільність визначення у 

транспортному законодавстві як окремих правових категорій. 
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 Констатовано доцільність легального детермінування системних галузевих 

категорій суб’єктів транспортної діяльності. 

7. Запропоновано узагальнити види транспортної діяльності шляхом їх 

систематизації, що дає змогу здійснити теоретичне виокремлення різних видів 

транспортної діяльності, а також об’єднання видів транспортної діяльності у 

спільні правові категорії. З’ясовано, що результат систематизації може мати 

нормативний або доктринальний характер. 

8. Обґрунтовано положення про те, що засобами державного регулювання 

відносин з організації транспортної системи є передбачені законодавством 

інструменти регулюючого впливу держави на діяльність суб’єктів 

господарювання, які здійснюють транспортну діяльність, що застосовуються з 

метою отримання необхідного для суспільства результату щодо забезпечення 

належного і безперебійного функціонування транспортної системи.  

 Запропоновано поділ засобів державного регулювання відносин з 

організації транспортної системи на загальносистемні та спеціально-інституційні. 

9. Аргументовано положення про визначення дозвільних транспортних 

процедур у нормативному і суб’єктному аспектах як узагальнюючої категорії для 

засобів державного регулювання, що застосовуються у транспортній системі.  

 Запропоновано поділ дозвільних транспортних процедур на ліцензійні, 

сертифікаційні та реєстраційні, а також установлено, що дозвільні транспортні 

процедури можуть мати характер прямих або похідних. 

10. Наведено критерії поділу сертифікаційних транспортних процедур з 

урахуванням виду транспорту, ознаки залежності від інших дозвільних 

транспортних процедур, а також виокремлено об’єктні та суб’єктні 

сертифікаційні транспортні процедури. 

11. Сформульовано положення про те, що транспортна безпека – це 

сукупність заходів правового, організаційного, економічного та науково-

технічного характеру, спрямованих на захищеність життєво важливих інтересів 

людини і громадянина, суб’єктів господарювання, суспільства і держави, а також 

на забезпечення розвитку транспортної системи, своєчасне виявлення, 
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запобігання та нейтралізацію реальних і потенційних загроз національним 

інтересам у сфері транспорту, реалізація яких забезпечується встановленням 

відповідних засобів державного регулювання та визначенням спеціальних 

обов’язків суб’єктів транспортної системи.  

Узагальнено ознаки галузевості, нормативності та системності заходів 

транспортної безпеки.  

Право транспортної безпеки визначено системою взаємопов’язаних за 

галузевою та предметною ознакою правових норм, що регулюють окремий вид 

транспортних відносин – відносини із забезпечення заходів транспортної 

безпеки. Наголошено, що інститут права транспортної безпеки 

характеризується особливою  внутрішньою організацією правових норм, 

відповідно до якої їх система має логічну й цілісну конструкцію в межах 

транспортного права.  

12. Сформульовано принцип «номінації системи транспортного 

законодавства», згідно з яким з’ясовуються його структурні особливості, 

пов’язані із виокремленням підсистем законодавства, яким відповідають 

підсистеми (підгалузі) транспортної системи, а також аргументовано доцільність 

продовження кодифікації законодавства, що становить такі підсистеми. 

13. З’ясовано, що предмет транспортного права становлять транспортні 

відносини. Методи транспортного права - це сукупність способів регулюючого 

впливу норм транспортного права на поведінку суб’єктів транспортних 

правовідносин.  

 Особливості внутрішньої структури транспортного права і його 

взаємозв’язок із господарським правом зумовили визначення спеціальної ознаки 

транспортного права - системного дуалізму. 

14. Транспортні правовідносини визначаються як урегульовані нормами 

права суспільні відносини, що виникають між суб’єктами господарювання та 

іншими учасниками господарських відносин у результаті організації транспортної 

системи, відповідають галузевому рівню функціонування транспортної системи 

відповідно до внутрішніх і зовнішніх господарських зв’язків, галузевої мети, 
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завдань та структурних особливостей.  

Доведено, що ознака галузевого характеру транспортних правовідносин 

виконує диференційну роль, вона забезпечує визначення транспортних 

правовідносин з урахуванням балансу публічних і приватних інтересів і водночас 

є підставою для спеціалізації таких правовідносин за критерієм галузевої 

належності у межах господарського права.  

15. Аргументовано положення про те, що становлення інфраструктурного 

транспортного права пов’язане зі спеціальним характером правового регулювання 

окремого виду транспортних відносин – інфраструктурних транспортних 

відносин. Це є правовий інститут у складі транспортного права. 
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Додаток 2 

 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

Декан юридичного факультету 

Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 

 

______________ д.ю.н., проф. І.С. Гриценко  

 

 

АКТ 

впровадження результатів дисертаційного дослідження 

       

      18 листопада 2019 р.                 м. Київ 

 

   Комісія юридичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка у складі голови – завідувачки кафедри господарського 

права д.ю.н., проф. Рєзнікової В.В., членів  - професора кафедри господарського 

права д.ю.н., проф. Поєдинок В.В., асистента кафедри господарського права к.ю.н. 

Пожоджук Т.Б., склала цей Акт про впровадження результатів дисертаційного 

дослідження доцента кафедри господарського права Клепікової Ольги Вікторівни 

«Теоретичні проблеми правової організації транспортної системи України», 

поданого на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право 

(далі – дисертаційне дослідження): 

1. Результати дисертаційного дослідження впроваджені у навчальний 

процес на юридичному факультеті  Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка і безпосередньо використовуються Клепіковою О.В. при 

викладанні спецкурсів «Правове регулювання окремих видів господарської 

діяльності», «Транспортне право», «Проблеми транспортного права». 

2. Окремі результати дисертаційного дослідження використовуються під 
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час викладання лекцій та проведення семінарських занять викладачами кафедри 

господарського права з дисциплін «Господарське право», «Проблеми 

господарського права». 

3. Наукові публікації Клепікової О.В. внесені до списків рекомендованої 

спеціальної літератури під час розробки робочих навчальних програм з 

спецкурсів «Правове регулювання окремих видів господарської діяльності», 

«Транспортне право», «Проблеми транспортного права». 

 

Голова 

Завідувачка кафедри господарського права 

д.ю.н., проф.      В.В. Рєзнікова 

 

Члени комісії 

 

Професор кафедри господарського права 

д.ю.н., проф.      В.В. Поєдинок 

 

Асистент кафедри господарського права 

к.ю.н.               Т.Б. Пожоджук 

 


