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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

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 8 листопада 2019 р. 

№ 837/2019 «Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення 

держави» передбачено запровадження додаткових механізмів для 

прискорення соціально-економічного розвитку України, зокрема 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 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 
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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-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: 
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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. 

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 реалізації зазначеної мети, необхідно виконати такі завдання: 

– обґрунтувати поняття транспортної системи України з позицій 

науки господарського права як системоутворюючої правової категорії 
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відповідно до історичних та економіко-правових передумов становлення і 

розвитку; 

– дослідити теоретичне підґрунтя визначення транспортної системи 

України 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 

відносин з організації 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, а також 

зважаючи на специфіку такого пізнання, застосовано 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, 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). 
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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. 

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 та 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 
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євроінтеграції та формування новітньої практики застосування 

транспортного законодавства, узагальнено і систематизовано напрацьовані 

правовою наукою положення щодо 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 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 з 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 діяльності з 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 
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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, 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: 
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1. Наукову позицію щодо формулювання суб’єктної ознаки 

господарської 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 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. 
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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 

«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 
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«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 виконано 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 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.).  
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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 обумовлені метою і завданнями 

дослідження. Робота складається з анотації, вступу, п’яти розділів, 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. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено 

його зв’язок із науковими програмами, планами, темами, сформульовано 

мету, завдання, об’єкт і предмет, розкрито функціональні можливості 

методів дослідження, наведено науково-теоретичну, нормативну та 

емпіричну основу дисертації, висвітлено положення наукової новизни, 

аргументовано практичне значення одержаних результатів, викладено 

відомості про апробацію матеріалів роботи та публікації автора. 

Розділ 1 «Економіко-правові передумови становлення та 

розвитку транспортної системи України» складається із 3 підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Історичні передумови виникнення і становлення 

транспортної системи України» висвітлено історію розвитку 

транспортних відносин.  

У дисертації наведено висновок про те, що становлення транспортної 

системи пов’язано із розбудовою транспортної інфраструктури і розвитком 

суспільних відносин. Зв’язок між суспільним виробництвом, розбудовою 

транспортної інфраструктури і транспортною діяльністю характеризує 

розвиток економіки, відповідає всім історичним етапам становлення 

транспортної системи і залишається властивим транспортній системі 

України. 

Розбудова 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 складової економіки держави, 

а також забезпечили раціоналізацію заходів державної транспортної 

політики, спрямованої на євроінтеграційні процеси. 
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У результаті дослідження об’єктивних підстав становлення 

транспортної системи в Україні, виокремлено 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-галузеве реформування транспортної системи України 

відповідно до мети євроінтеграції (2010–2015 рр.); 5) удосконалення 

правового забезпечення функціонування транспортної системи України в 

умовах євроінтеграції (із 2015 р. дотепер).  

У підрозділі 1.2 «Економіко-правові передумови розвитку 

транспортної системи України» доведено, що соціально-економічна 

роль і значення транспортної системи пов’язані із визнанням транспорту 

окремою галуззю економіки. 

Дисертантка визначила заходи державного регулювання, спрямовані 

на координацію господарської діяльності на різних видах транспорту, 

пов'язуючи їх значення із забезпеченням можливості здійснення 

суб’єктами господарювання різних видів транспортної діяльності згідно з 

принципами свободи підприємницької діяльності, обмеження 

монополізму, розвитку конкуренції та іншими принципами 

господарювання.  

Доведено, що організація транспортної системи спрямована на 

забезпечення галузевого господарського зв’язку між її суб’єктами на двох 

рівнях, макроекономічному та галузевому, яким відповідають соціально-

економічна та організаційно-технологічна єдність суб’єктів.  

У підрозділі 1.3 «Транспортна система України як галузева 

господарська система» систематизовано наукові підходи до визначення 

галузевої господарської системи та наведено аргументи на користь 

визнання транспортної системи галузевою господарською системою.  

Надано дефініцію транспортної системи України як функціонально 

та 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 її функціонування, використання відповідної 

інфраструктури, спеціальна функціональність внутрігалузевих систем 

(підсистем, підгалузей) за видами господарської діяльності, що 

здійснюються на різних видах транспорту і забезпечують галузеву 

цілісність. 

Запропоновано дослідження питань правової організації 

транспортної системи відповідно до предметної, суб’єктної та правової 

ознак. Предметна ознака дала змогу визначити галузеву роль транспортної 
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системи в економіці та її функціональне спрямування, поєднане зі 

здійсненням транспортної діяльності. Суб’єктна ознака уможливила 

визначення категорії суб’єктів, завдяки яким забезпечується 

функціонування транспортної системи, а також з’ясування характеру 

взаємодії між ними. Відповідно до правової ознаки, транспортна система 

розглядається як об’єкт правового регулювання. 

У дисертації доведено, що транспортна система не є суб’єктом права, 

вона характеризується як галузево-функціональне і структурно визначене 

відособлення у формі господарського утворення, результат становлення 

якого пов’язаний із розвитком відповідної галузі економіки.  

Аргументовано, що функціонування транспортної системи України 

забезпечують дві категорії суб’єктів: суб’єкти транспортної діяльності та 

суб’єкти організаційно-господарських повноважень. Зв’язок між суб’єктами 

транспортної системи має власну специфіку, що зумовлює наявність підстав 

для визначення предметно-функціонального та організаційно-управлінського 

характеру внутрісистемного господарського зв’язку. Дисертантка виключає 

ознаку підпорядкування суб’єктів транспортної системи і стверджує, що 

керівна роль центру системи полягає не в тому, що йому підпорядковуються 

суб’єкти транспортної діяльності, а в тому, що він діє як суб’єкт права в 

інтересах цих суб’єктів і разом із ними забезпечує функціонування системи. 

Центр системи виконує роль регулятора внутрісистемних господарських 

відносин, забезпечує об’єднання видів транспортної діяльності у галузь, 

функціональність роботи галузі та досягнення спільної галузевої мети.  

Зазначено, що транспортна система України має організаційну 

структуру, яка визначається відповідно до принципу галузевої 

інституційності, оскільки передбачає водночас виокремлення і 

консолідацію внутрігалузевих систем (підсистем, підгалузей) . Викладене 

дало підстави визначити транспортну систему як складне господарське 

утворення, що визначається системою і має у своїй структурі інші системи. 

Акцентовано, що співвідношення категорій «транспортна система» із 

категоріями, які позначають внутрігалузеві системи (системи 

автомобільного, морського, річкового, залізничного, повітряного та інших 

видів транспорту), має характер загального і спеціального.  

Доведено, що особливістю сучасної транспортної системи є її 

інфраструктурна складова. Питання правової регламентації порядку 

використання транспортної інфраструктури відповідно до вимог ЄС , 

мають отримати закріплення у спеціальних нормативних актах, які 

регулюють господарські відносини на різних видах транспорту. Зазначено 

про становлення в Україні інституту інфраструктурного транспортного 

права, визначено його роль і місце у системі транспортного права. 

Розділ 2 «Суб’єкти транспортної системи України» складається із 

двох підрозділів. 
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У підрозділі 2.1 «Суб’єкти організаційно-господарських 

повноважень та їх функціональна роль в організації транспортної 

системи України» акцентовано, що господарські відносини, які 

виникають з організації транспортної системи України, є об’єктом 

державного регулювання на трьох рівнях: загальнодержавному, галузевому 

і спеціальному галузевому. 

Роль державних органів в організації транспортної системи залежить 

від характеру їх компетенції, який визначається відповідно до ознаки 

галузевого спрямування, що є фундаментальною та виконує 

системоутворюючу роль в організації галузевих господарських систем.  

Наголошено, що функціональна роль центру транспортної системи 

пов’язана з участю держави в організації транспортної системи,  держава 

забезпечує функціонування транспортної системи. 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, а також запропоновано поділ цих повноважень на прокламаційні, 

нормативно-регулюючі повноваження, повноваження з управління 

транспортною безпекою та регулювання цін і тарифів. 

У дисертації з’ясовано, що спеціальне галузеве державне 

регулювання здійснюють органи державної влади, наділені спеціальною 

галузевою компетенцією. Повноваження цих органів спрямовані на 

реалізацію заходів державного регулювання на окремому виді 

транспорту, адресовані підсистемам (підгалузям) транспортної системи. 

Дисертантка пропонує поділ спеціально-галузевих організаційно-

господарських повноважень на галузево-регулюючі, галузево-дозвільні, 

галузево-контрольні повноваження, а також галузеві повноваження з 

управління безпекою.  

Аргументовано, що внутрісистемне нормативне регулювання є 

правовою формою державного регулювання відносин з організації 

транспортної системи, яке забезпечується завдяки реалізації 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. 

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 
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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.  

Дисертантка наголошує на необхідності забезпечення нового рівня 

організації транспортної системи України відповідно до вимог ЄС і 

вважає, 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 реалізацію заходів 

державного регулювання інфраструктурних транспортних відносин.  

У підрозділі 2.2 «Суб’єкти транспортної діяльності»» визначено 

особливості правового статусу суб’єктів транспортної діяльності та їх роль 

у забезпеченні функціонування транспортної системи. 

Завданням транспортної системи визначено 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. З огляду на викладене зазначено, що 

суб’єкти господарювання можуть поряд із загальногосподарськими 

правами та обов’язками мати галузеві права та обов’язки. 

У контексті реалізації основних вимог ЄС щодо лібералізації 

діяльності транспортної системи здобувачка акцентує увагу на доцільності 

внесення до законодавства змін, пов’язаних із визначенням права доступу 

суб’єктів транспортної діяльності до об’єктів транспортної 

інфраструктури. Констатовано, що відповідно до цього права держава 

зобов’язана забезпечити конкурентне середовище на ринку транспортної 

інфраструктури, можливість користування нею на договірних засадах із 

внесенням відповідної плати, а також відмовитися від обмежень, 

передбачених у законодавстві стосовно природних монополій.  

Визначення функціональної ролі суб’єктів транспортної діяльності у 

транспортній системі дисертантка пов’язує з узагальненням предметно-

галузевої, суб’єктно-галузевої, нормативно-галузевої, майново-
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організаційної та компетентно-галузевої ознак. Встановлено, що 

суб’єктами транспортної діяльності є суб’єкти господарювання, які 

відповідно до законодавства у межах галузевої господарської компетенції 

забезпечують 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. З урахуванням викладеного 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, дисертантка визначає 

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 вважає, що таким категоріям суб’єктів має 

бути надано 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. 

У дисертації наведено підстави для визначення категорії суб’єктів 

транспортної інфраструктури (операторів транспортної інфраструктури) 

відповідно до їх функціональної ролі у транспортній системі, зумовленої 

використанням об’єктів транспортної інфраструктури за плату. Залежно 

від виду транспорту пропонується виокремлювати суб’єктів транспортної 

інфраструктури автомобільного, залізничного, морського, повітряного 

транспорту тощо. З огляду на викладене запропоновано передбачити у 

транспортному законодавстві такі принципи: функціональної 

самостійності управління транспортною інфраструктурою поряд із 

управлінням транспортною діяльністю; принципу розподілу компетенції з 

управління транспортною інфраструктурою і діяльності з використання 

цієї інфраструктури; доступу до транспортної інфраструктури суб’єктів 

господарювання незалежно від форми власності та організаційно-правової 

форми.  

Запропоновано відмовитися від загальноприйнятого детермінування 

суб’єктів інфраструктури шляхом ототожнення із відповідними об’єктами 

транспортної інфраструктури. Так, категорії «автовокзал», «залізнична 

станція», «аеропорт», «морський порт» і подібні необхідно визначити у 

нормативних актах транспортного законодавства як об’єкти 
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інфраструктури. З огляду на викладене запропоновано  поняття та наведено 

критерії класифікації суб’єктів аеропортової діяльності, наголошено на 

необхідності переосмислення відносин власності та забезпечення права 

доступу до об’єктів інфраструктури авіаційного транспорту.  

Окремо акцентовано увагу на спеціальне правове регулювання 

портової діяльності та стверджується, що Закон України «Про морські 

порти України» потребує нової назви – «Про морепортову діяльність» і 

відповідного змістовного навантаження, ураховуючи закріплення 

категорій «морепортова діяльність», «суб’єкти морепортової діяльності». 

Розділ 3 «Правові форми забезпечення внутрісистемних 

господарських зв’язків у транспортній системі України» складається із 

2 підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Правові форми забезпечення організаційно-

управлінських господарських зв’язків у транспортній системі України» 

визначено, що характер організаційно-управлінського зв’язку насамперед 

зумовлений наявністю центру транспортної системи та його основною 

роллю щодо організації і функціонування транспортної системи.  

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. 

Обґрунтовано, 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. Транспортна політика є складовою економічної політики 

держави. 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 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 



18 

 
 

узгодженим регулюванням, відповідно до якого визначаються особливості 

державного регулювання підгалузей транспортної системи.  

У дисертації окремо приділено увагу транспортній стратегії, яку 

розглянуто як різновид правової стратегії, що 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. За правовою 

природою транспортна стратегія має відповідати меті економічної 

стратегії і тактики у сфері господарювання. Наголошено, 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 у дисертації 

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. 

У підрозділі 3.2 «Транспортна діяльність як форма забезпечення 

предметно-функціональних господарських зв’язків у транспортній 

системі України» доведено, що функціональна єдність суб’єктів 

транспортної системи не абсолютна, її можна досягти шляхом розподілу 

функцій транспортної системи між її суб’єктами. 

Функціональність транспортної системи забезпечується на 

загальносистемному та внутрісистемному рівнях. Функціональність 

транспортної системи дає змогу визначити характер внутрісистемних 

господарських зв’язків, що виникають як результат кооперації підгалузей 

транспортної системи і спрямовані на досягнення загальної галузевої мети. 

Наголошено, що із результатів функціональності 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 як господарського утворення.  
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У дисертації 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. 

Наголошено, що транспортна система матеріалізує певні види 

господарської діяльності шляхом їх відносного відособлення на 

галузевому рівні. Наведене дає підстави визначити правову природу 

транспортної діяльності як окремого виду господарської діяльності. На 

відміну від інших видів господарської діяльності, провадження 

транспортної діяльності прямо або опосередковано пов’язано із 

використанням транспортних засобів. Дисертантка вважає, що визначення 

транспортних засобів як об’єктів транспортної інфраструктури у 

нормативних актах потребує особливої уваги з огляду на проблеми, які 

перешкоджають інтеграції транспортної системи України в європейську 

транспортну систему. Для поступового вирішення цих питань 

пропонується розробити і затвердити Державну програму відновлення 

морського флоту України, Державну програму закупівлі повітряних суден 

за державні кошти, внести відповідні зміни до законодавства. 

У дисертації доведено, 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. 

Результат систематизації може мати нормативний або доктринальний 

характер. 

Розділ 4 «Спеціальні засоби державного регулювання відносин з 

організації транспортної системи України» складається із двох 

підрозділів. 

У підрозділі 4.1 «Дозвільні транспортні процедури» обґрунтовано, 

що категорія «дозвільні транспортні процедури» у контексті 

функціонування транспортної системи, може застосовуватися для 

узагальнення засобів державного регулювання. 

Наведено основні ознаки, властиві дозвільним транспортним 

процедурам: нормативність, імперативний характер, галузева 

спрямованість, суб’єктний склад, процедурність, документарний 

результат. 
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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. 

У дисертації аргументовано доцільність запровадження нової 

дозвільної транспортної процедури, яка передбачає визначення порядку 

реєстрації морських суден у Міжнародному судновому реєстрі України, 

запропоновано зміни та доповнення до законодавства щодо удосконалення 

окремих ліцензійних процедур. 

Зроблено висновок, що  сертифікаційні транспортні процедури є 

одним із засобів державного регулювання і 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. 

У підрозділі 4.2 «Транспортна безпека» 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.  

Акцентовано, що заходи транспортної безпеки мають галузевий 

характер і є похідними від заходів національної безпеки та економічної 

безпеки. 

Встановлено ознаки транспортної безпеки: галузевий характер, 

нормативність, інституційність і системність заходів транспортної безпеки. 

Наведені особливості зумовлюють загальне та спеціальне визначення 

транспортної безпеки як правової категорії у нормативних актах 

транспортного законодавства, а також дають підстави для виокремлення 

двох рівнів заходів транспортної безпеки – загальногалузевого і 

підгалузевого.  

Визначено 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.  

Із метою забезпечення цілеспрямованості заходів державного 

регулювання та у зв’язку з євроінтеграційними процесами , запропоновано 

законодавчо детермінувати нові заходи транспортної безпеки: планування 
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заходів транспортної безпеки і категорування об’єктів транспортної 

інфраструктури.  

У дисертації викладено критерії 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. З огляду на зазначене, запропоновано нову редакцію ч. 2 ст. 10 

Повітряного кодексу України та узагальнено обов’язки суб’єктів авіаційної 

діяльності щодо реалізації заходів авіаційної безпеки. 

З урахуванням наведеного, зроблено висновок про становлення 

окремого інституту транспортного права – права транспортної безпеки. 

Розділ 5 «Правові засади функціонування та розвитку 

транспортної системи України» складається з двох підрозділів. 

У підрозділі 5.1 «Транспортне законодавство як правова складова 

організації транспортної системи України» визначено, що утворення і 

власне галузеве існування та функціонування транспортної системи 

забезпечуються за допомогою системи відповідних нормативно-правових 

актів, що у сукупності становлять транспортне законодавство. 

У дисертації наведено узагальнення загальнотеоретичних 

(універсальних), предметних і спеціальних ознак транспортного  

законодавства, запропоновано визначення транспортного законодавства 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. 

Систему транспортного законодавства представлено у дисертації 

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 системи транспортного законодавства становить 

предметний критерій (визначено з огляду на структурні складові 

транспортної системи та види транспортної діяльності).   

Горизонтальну систему транспортного законодавства у дисертації 

визначено з огляду на результат системоутворення, відповідно до якого 

баланс норм залежить від того, чи стосуються нормативно-правові акти 

загальних питань функціонування транспортної системи, чи спрямовані на 

регулювання окремих видів транспортної діяльності. Здобувачка 
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виокремлює 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. 

У дисертації 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.  

Дисертантка констатує недоцільність прийняття Транспортного 

кодексу України, визначає загальну правову природу норм глави  32 

Господарського кодексу України, зміст якої потребує нової редакції та 

назви «Правове регулювання транспортної діяльності», а також  слушно 

зауважує про необхідність розробки нової редакції Закону України «Про 

транспорт», змісту якої відповідатиме назва «Закон України «Про 

транспортну систему». 

У підрозділі 5.2 «Транспортне право: предмет, методи та місце у 

системі права України» з’ясовано місце транспортного права у системі 

права.  

Запропоновано визначення транспортних правовідносин як 

урегульованих нормами права суспільних відносин, 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 внутрішніми і зовнішніми господарськими зв’язками, галузевою 

метою, завданнями і структурними особливостями. 

Для забезпечення диференціації транспортних правовідносин і 

визначення їх правової природи у дисертації застосовано науковий підхід – 

галузевий правовий об’єктивізм, завдяки якому посилюється роль 

транспортного правовідношення як виду господарських правовідносин і 

визначаються особливості таких правовідносин з огляду на предметно-

галузевий характер, зумовлений метою правової організації транспортної 

системи. Цей підхід дає змогу визначити транспортні правовідносини з 

огляду на внутрішню та зовнішню абстракції. Зовнішня абстракція 

уможливлює виокремлення транспортних правовідносин серед інших 

правовідносин, а внутрішня абстракція зумовлює їх галузеве виокремлення 

як самостійної категорії поряд з іншими видами господарських 

правовідносин. 
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Зважаючи на викладене, зроблено висновок, 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. 

У дисертації наголошено, що транспортне право як елемент системи 

права, є підгалуззю господарського права, якій властива ознака системного 

дуалізму.  

Методи транспортного права визначено як сукупність способів 

регулюючого впливу норм транспортного права на поведінку суб’єктів 

транспортних правовідносин. Встановлено, 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. Методи можна розглядати у площині загальносистемного або 

спеціального правового регулювання.  

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичні узагальнення та запропоновано 

вирішення наукової проблеми, що полягає у розробці концепції правового 

регулювання господарських відносин, які виникають у зв’язку із 

функціонуванням транспортної системи України. З позиції науки 

господарського права розкрито основні теоретичні питання правової 

організації транспортної системи України як структурно визначеного 

господарського утворення. Вирішення наукових задач надало можливість 

сформулювати висновки, 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; 
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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 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, 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.  



26 

 
 

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, 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. 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ  

ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 



27 

 
 

Монографії: 

1. Клепікова О. В. Правова організація транспортної системи 

України: монографія. Київ: Ліра-К, 2019. 444 с. 

2. Клепікова О. В. Методологія дослідження ролі та місця 

транспортного права в системі права. Методологія в праві: монографія / 

І. Безклубий, І. Гриценко, М. Козюбра та ін.; за заг. ред. І. Безклубого. 

Київ: Грамота, 2017. Серія «Про українське право». С. 607–615.  

 

Статті у наукових фахових виданнях України: 

3. Клепікова О. В. Загальні теоретичні аспекти транспортного права. 

Вісник господарського судочинства. 2007. № 3. С. 93–99. 

4. Клепікова О. В. Окремі питання визначення транспортних засобів 

об’єктами майнових відносин у сфері господарювання. Вісник Київ. нац. ун-ту 

ім. Т. Шевченка. Юридичні науки. 2007. Вип. 75. С. 108–114. 

5. Клепікова О. В. Загальна характеристика торговельного 

мореплавства як виду господарської діяльності. Вісник Київ. нац. ун-ту 

ім. Т. Шевченка. Юридичні науки. 2007. Вип. 74. С. 50–54. 

6. Клепікова О. В. Повітряний кодекс України в системі 

транспортного законодавства. Вісник Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. 

Юридичні науки. 2008. Вип. 77. С. 14–18. 

7. Клепікова О. В. Кодифікованість транспортного законодавства. 

Вісник Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Юридичні науки. 2009. Вип. 81. 

С. 39–43. 

8. Клепікова О. В. Відшкодування збитків від зіткнення суден. 

Вісник Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Юридичні науки. 2011. Вип. 89. 

С. 20–23.  

9. Клепікова О. В. Застосування правових норм щодо сплати 

винагороди за рятування на морі. Вісник Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. 

Юридичні науки. 2012. Вип. 93. С. 24–29. 

10. Клепікова О. В. Соціально-економічна роль транспорту як 

теоретична передумова визначення транспортної системи і транспортної 

діяльності. Вісник Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Юридичні науки. 2013. 

Вип. 3 (97). С. 48–54. 

11. Клепікова О. В. Транспортне право України як підгалузь 

господарського права. Адміністративне право і процес. 2015. № 2 (12). 

С. 134–142 (Наукометричні бази даних: Index Copernicus International, 

Citefactor). 

12. Клепікова О. В. Інституційно-правовий характер транспортної 

безпеки. Вісник господарського судочинства. 2016. № 1. С. 168–176. 

13. Клепікова О. В. Відшкодування збитків від зіткнення суден як 

особливий вид господарських санкцій. Наук. вісник Херсон. держ. ун-ту. 



28 

 
 

Серія: Юридичні науки. 2016. Вип. 1. Т. 2. С. 48–51 (Наукометрична база 

даних: Index Copernicus International). 

14. Клепікова О. В. Спеціальне галузеве державне регулювання 

транспортної діяльності. Вісник Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. 

Юридичні науки. 2017. № 2 (105). С. 19–24. 

15. Клепікова О. В. Систематика видів транспортної діяльності. 

Вісник Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Юридичні науки. 2017. № 1 (104). 

С. 29–32. 

16. Клепікова О. В. Сертифікаційні транспортні процедури. Наук. 

вісник Херсон. держ. ун-ту. Серія: Юридичні науки. 2018. № 3. С. 143–147 

(Наукометрична база даних: Index Copernicus International) . 

17. Клепікова О. В. Ліцензійні транспортні процедури: питання теорії 

і практики. Наук. вісник УжНУ. Серія: Право. 2018. Вип. 50. Т. 1. С. 134–

138. 

18. Клепікова О. В. Транспортна безпека як засіб державного 

регулювання. Наук. вісник УжНУ. Серія: Право. 2019. Вип. 55. Т. 1. 

С. 150–154. 

 

Статті у наукових виданнях зарубіжних держав: 

19. Клепикова О. В. Социально-экономическая роль транспорта как 

теоретическая предпосылка определения транспортной деятельности. Труд 

и социальные отношения. 2014. № 1. С. 42–57 (Наукометрична база даних: 

Российский индекс научного цитирования). 

20. Клепикова О. В. Основные условия безопасной эксплуатации 

морских судов: комментарий к главе 1 раздела ІІ КТМ Украины. Legea si 

Viata. 2016. № 4. С. 26–30 (Наукометрична база даних: Index Copernicus 

International). 

21. Клепікова О. В. Окремі питання правової організації 

транспортної системи України як галузевої господарської системи. Jurnalul 

Jurļdic National: Teorie şi Practicǎ. 2018. № 4 (32). С. 95–99 

(Наукометрична база даних: Index Copernicus International). 

22. Клепікова О. В. Прогностична функція державного регулювання 

транспортної діяльності. Visegrad journal on human rights. 2018. № 1 

(vol. 2).  

C. 68–73 (Наукометрична база даних: Index Copernicus International). 

23. Клепікова О. Дозвільні транспортні процедури: господарсько-

правовий теоретичний аспект. Visegrad journal on human rights. № 3 

(vol. 2). 2018. C. 98–104 (Наукометрична база даних: Index Copernicus 

International). 

24. Клепікова О. Правові форми опосередкування організаційно-

управлінських господарських зв’язків у транспортній системі України. 



29 

 
 

Visegrad journal on human rights. 2019. № 2 (vol. 2). C. 29–35 

(Наукометрична база даних: Index Copernicus International). 

 
Список праць, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

25. Клепікова О. В. До питання про поняття та критерії 

класифікації суб’єктів авіаційної діяльності. Актуальні питання 

державотворення в Україні очима молодих учених: зб. наук. праць Міжнар. 

наук.-практ. конференції студентів, аспірантів та молодих учених Київ . 

нац. ун-ту ім. Т. Шевченка (23–24 квітня 2009 р.). Київ, 2009. Ч. ІІІ. С. 204–

205. 

26. Клепікова О. В. Поняття, ознаки та види транспортної діяльності. 

Актуальні проблеми господарського права: тези доповідей круглого столу 

(16 грудня 2004 р.); НДІ приватного права і підприємництва АПН України. 

Київ, 2004. С. 298–300. 

27. Клепікова О. В. Загальнотеоретичні передумови визначення та 

розмежування категорій «транспортна система», «інфраструктура 

транспорту», «транспортна діяльність». Актуальні проблеми сучасного 

розвитку цивільного, міжнародного морського, господарського та 

транспортного права: матеріали VI Міжнар. наук. конф. Київ: КДАВТ, 

2016. С. 132–135. 

28. Клепікова О. В. Про співвідношення і правове значення 

розмежування понять «судно», «торговельне судно», «морське судно». 

Національні та міжнародні стандарти сучасного державотворення: 

тенденції та перспективи розвитку: матеріали І Міжнар. наук. конф. 

(24 лютого 2011 р.); Національний авіаційний університет. Ніжин: 

Видавець ПП Лисенко М. М., 2011. С. 387–390. 

29. Клепікова О. В. Визначення фундаментальної ролі безпеки 

господарської діяльності. Актуальні проблеми цивільного та 

господарського права: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 

(7 жовтня 2016 р.). Кривий Ріг: Донецький юридичний інститут МВС 

України, 2016. С. 245–248. 

30. Клепікова О. В. Про визначення транспортних правовідносин. 

Четверті осінні юридичні читання: збірник тез Міжнар. наук. конф. 

молодих вчених (21–22 жовтня 2005 р.). Ч. 2: Приватноправові науки. 

Хмельницький: Хмельницьк. ун-т управління та права, 2005. С. 120–122. 

31. Клепікова О. В. Поняття, ознаки та види транспортної діяльності. 

Актуальні проблеми господарського права: тези доповідей учасників 

круглого столу (16 грудня 2004 р.); НДІ приватного права і 

підприємництва АПН України. Київ, 2004. С. 98–99. 

32. Клепікова О. В. Загальні положення концепції визначення 

модельних транспортних відносин. Актуальні проблеми сучасного 



30 

 
 

розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права: 

матеріали ІІІ Міжнар. наук. конф. Київ: КДАВТ, 2013. С. 51–54. 

33. Клепікова О. В. Роль модельного законодавства в процесі 

реалізації заходів безпеки авіації. Транспортне право в ХХІ столітті: 

матеріали ІІІ Міжнар. наук. конф. (21 лютого 2013 р.); Національний 

авіаційний університет. Київ: Комп’ютерпрес, 2013. С. 545–547. 

34. Клепікова О. В. Спеціальна (предметна) кодифікація як 

передумова модернізації транспортного законодавства. Pravna veda a prax: 

vyzvy modernych europskych integracnych procesov: zbornik prispevkov z 

medzinarodnej vedeckey konferencie (27–28 novembra 2015). Bratislava, 2015. 

P. 253–255. 

35. Клепікова О. В. Шляхи вдосконалення транспортного 

законодавства в контексті висвітлення пропозицій щодо необхідності 

внесення змін та доповнень до Повітряного кодексу України. Малий і 

середній бізнес (право, держава, економіка). 2008. № 1–2. С. 210–214. 

36. Клепікова О. В. Визначення транспортного права з позиції 

галузевого об’єктивізму. Проблеми розвитку науки господарського права і 

вдосконалення господарського законодавства: матеріали круглого столу 

(4 грудня 2015 р.). Київ: Ліра-К, 2015. С. 110–112. 

37. Клепікова О. В. Морське право в системі права. Проблеми 

захисту конституційних прав та свобод людини і громадянина: тези 

доповідей наук. конф. Київ, 1999. С. 61–64. 

38. Клепікова О. В. Привілейовані морські вимоги. Проблеми та 

перспективи розвитку юридичної науки та освіти в Україні: матеріали 

Всеукраїнської наук.-практ. конф. до Дня науки (17 травня 2012 р.); 

Національний авіаційний університет. Київ: Омега-Л, 2012. С. 441–444. 

39. Клепікова О. В. Транспортне право в системі права. Наукові 

правничі школи Київського університету: тези доповідей Міжнар. наук. 

конф. (12 жовтня 2005 р.). Київ, 2005. С. 133–135. 

40. Клепікова О. В. Суб’єкти транспортної діяльності як субстанція 

транспортної системи України. Актуальні проблеми господарського права і 

господарського процесу: матеріали круглого столу (9 листопада 2018 р.). 

Київ: Ліра-К, 2018. С. 81–85. 

 

Список праць, які додатково відображають  

наукові результати дисертації: 

41. Клепікова О. В. Проблеми правового регулювання транспортної 

діяльності. Актуальні проблеми господарського права (Особлива частина): 

підруч. / за ред. В. С. Щербини, В. В. Рєзнікової. Київ: Ліра-К, 2018. 

С. 210–224. 

42. Клепікова О. В. Основні напрями та форми участі держави і 

місцевого самоврядування у сфері господарювання. Господарський кодекс 



31 

 
 

України. Науково-практичний коментар / за заг. ред. Д. М. Притики, 

І. В. Булгакової. Київ: Юрисконсульт; Юстініан, 2010. С. 24–113. 

43. Клепікова О.В. Правове регулювання перевезення вантажів. 

Науково-практичний коментар Господарського кодексу України  / за 

заг. ред. В. С. Щербини, Н. Б. Пацурії. Київ: Юрінком Інтер, 2019. 

С. 598–639. 

44. Клепікова О. В. Договори, що укладаються у сфері торговельного 

мореплавства. Договірне право України. Особлива частина: навч. посіб. / 

Т. В. Боднар, О. В. Дзера, Н. С. Кузнєцова та ін.; за ред. О. В. Дзери. Київ: 

Юрінком Інтер, 2008. С. 615–650. 

45. Клепікова О. В. Транспортне право України. І. В. Булгакова, 

О. В. Клепікова. Транспортне право України: Академічний курс: підруч. 

для студ. юр. спец. вищ. навч. закл. Київ: Концерн «Вид. дім «Ін Юре», 

2005. С. 9–17, 68–108, 210–341, 416–518. 

46. Клепікова О. В. Транспортне право України. І. В. Булгакова, 

О. В. Клепікова. Транспортне право України: підруч. Київ: Прецедент, 

2011. С. 7–14, 40–46, 65–95, 152–227, 289–340. 

47. Клепікова О. В. Науково-практичний коментар Кодексу 

торговельного мореплавства України від 11.10.2011 / І. В. Булгакова, 

О. В. Клепікова. URL: https://legalexpert.in.ua/komkodeks/ktm/103-

ktm/6768.htm. 

 

АНОТАЦІЯ 

 

Клепікова О. В. Теоретичні проблеми правової організації 

транспортної системи України. – 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. Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2019. 

У дисертації розглянуто поняття транспортної системи, визначено 

кваліфікуючі ознаки та обґрунтовано твердження, що ця система є галузевою 

господарською.  

Визначено категорії суб’єктів транспортної системи: суб’єкти 

організаційно-господарських повноважень і суб’єкти транспортної 

діяльності, доведено, що характер зв’язку між ними може бути предметно-

функціональним або організаційно-управлінським. Наголошено, що 

галузевий характер таких зв’язків забезпечує транспортна діяльність.  

Установлено, що правова організація транспортної системи України 

характеризується державним регулюванням на трьох рівнях: 

загальнодержавному, галузевому і спеціальному галузевому. Запропоновано 
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поділ засобів державного регулювання відносин з організації транспортної 

системи на загальносистемні та спеціально-інституційні. Наведено поняття та 

ознаки дозвільних транспортних процедур, констатовано, що вони можуть 

мати характер прямих або похідних. Запропоновано визначення та поділ 

сертифікаційних транспортних процедур на об’єктні та суб’єктні. Спеціальним 

засобом державного регулювання визначено транспортну безпеку. 

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 відносин з організації транспортної системи, галузева 

господарська система, господарське право, господарська діяльність, 

державне регулювання господарської діяльності. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Клепикова О. В. Теоретические проблемы правовой организации 

транспортной системы Украины. – На правах рукописи.  

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических 

наук по специальности 12.00.04 – хозяйственное право; хозяйственно-

процессуальное право. – Киевский национальный университет имени 

Тараса Шевченко. Министерство образования и науки Украины. – Киев, 

2019. 

В диссертации рассмотрено понятие транспортной системы, 

определены квалифицирующие признаки и утверждается, что такая система 

является отраслевой хозяйственной.  

Определены основные категории субъектов транспортной системы: 

субъекты организационно-хозяйственных полномочий и субъекты 

транспортной деятельности, а также доказано, что характер взаимосвязи 

между ними может быть предметно-функциональным или организационно-

управленческим. Утверждается, что отраслевой характер таких связей 

обеспечивает транспортная деятельность.  

Установлено, что правовая организация транспортной системы Украины 

характеризуется государственным регулированием на трех уровнях: 

общегосударственном, отраслевом и специальном отраслевом. Предложено 

выделять общесистемные и специально-институциональные средства 

государственного регулирования отношений, которые возникают в связи с 

организацией транспортной системы. Определены понятие и признаки 

разрешительных транспортных процедур, констатировано, что они могут иметь 

характер прямых или производных. Предложено деление сертификационных 
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транспортных процедур на объектные и субъектные. Специальным средством 

государственного регулирования является транспортная безопасность. 

Ключевые слова: транспортная система, транспортное право, 

инфраструктурное транспортное право, право транспортной безопасности, 

транспортное законодательство, транспортные правоотношения, 

транспортная деятельность, субъекты транспортной деятельности, 

средства государственного регулирования отношений по организации 

транспортной системы, отраслевая хозяйственная система, хозяйственное 

право, хозяйственная деятельность, государственное регулирование 

хозяйственной деятельности. 

 



34 

 
 

 

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. 

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. 

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 transport activity. Therefore, it is proposed to identify the 

subjects of transport infrastructure (transport infrastructure operators) 

separately.  

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 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. 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. 

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.  

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

infrastructural law and 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 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. 

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

transport law. 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.  

Key words: transport system, transport law, infrastructure 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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