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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Адміністративні правопорушення у сфері дотримання 

правил перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом є досить 

поширеними в адміністративно-деліктній сфері суспільних відносин, і 

пов’язано це, з одного боку, із вагомим місцем морського транспорту в 

національній мережі переміщення товарно-матеріальних цінностей (більше 

40 % сировини, продукції, транспортних засобів та засобів виробництва 

імпортується в Україну та експортується з України морським транспортом), з 

іншого – низьким рівнем відповідної превентивної діяльності. Так, за 

офіційними даними Державної інспекції України з безпеки на морському та 

річковому транспорті (далі – Укрморрічінспекції), органу, що відповідно до 

законодавства здійснює державний нагляд (контроль) за безпекою на 

морському транспорті, одним із механізмів якого є застосування заходів 

адміністративної відповідальності за порушення перевезень пасажирів та 

вантажу морським транспортом, щорічно середня кількість притягнутих до 

відповідальності за даними видами правопорушень становить 1050 юридичних 

осіб та 2060 фізичних осіб (причому ці показники знизились у зв’язку з 

анексією АРК та неможливістю органів публічної влади України виконувати в 

АРК свої функції), в результаті чого до державного бюджету за рахунок сплати 

штрафів за вчинення вищевказаних адміністративних правопорушень 

надходить близько 2,5 млн. грн.  

Попри досить великі показники застосування заходів адміністративної 

відповідальності за вчинення даних правопорушень, значна частина їх 

залишається невиявленими (латентними), мають місце складнощі в їх 

нормативному визначені та механізмі застосування заходів адміністративної 

відповідальності за їх вчинення. Так, існує потреба в систематизації норм, які 

встановлюють адміністративну відповідальність за порушення порядку та 

безпеки перевезень вантажів та пасажирів морським транспортом, законодавчій 

деталізації складів таких правопорушень, підвищенні ефективності 

адміністративних санкцій, встановленні чітких критеріїв відмінності їх від 

кримінальних правопорушень. Нагальною є потреба у нормативно-правовому 

регулюванні алгоритму дій посадових осіб Укрморрічінспекції щодо 

оформлення матеріалів справ про дані правопорушення, порядку їх взаємодії з 

правоохоронними органами в місцях знаходження морських суден та ін. 

Водночас слід зауважити, що у науковому просторі нашої держави питання 

встановлення та застосування адміністративної відповідальності за порушення 

перевезень пасажирів та вантажу морським транспортом не піддавалися 

належному науковому аналізу, що, з огляду на вищезазначене, зумовлює 

актуальність їх вирішення в межах дисертаційної роботи.  

Теоретичну основу дисертації становлять праці О. Ф. Андрійко, 

І. В. Арістової, О. В. Баклана, Ю. Ю. Басова, Д. М. Бахраха, Ю. П. Битяка, 

В. Т. Білоуса, Г. В. Галімшиної, В. М. Гаращука, С. Т. Гончарука, Т. О. Гуржія, 

С. М. Гусарова, С. Ф. Денисюка, М. М. Долгополова, В. В. Доненка, 

В. В. Єгупенко, В. О. Заросила, В. В. Коваленка, Т. О. Коломоєць, 
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В. К. Колпакова, О. А. Мартиненка, Р. С. Мельника, Р. В. Миронюка, 

В. А. Мисливого, О. М. Музичука, Д. М. Лук’янця, П. С. Лютікова, 

В. В. Новикова, В. І. Осадчого, О. I. Остапенка, В. П. Пєткова, С. В. Пєткова, 

А. П. Подоляки, В. М. Поповича, Т. О. Проценка, В. Й. Развадовського, 

О. Б. Развадовського, О. П. Рябченко, Л. А. Савченко, П. В. Синицького, 

Я. М. Толочка, С. О. Шатрави, Ю. С. Шемшученка, І. М. Шопіної, Х. П. Ярмакі, 

О. Н. Ярмиша, Н. М. Ярмиш та ін. Разом із тим основна увага науковців була 

спрямована на вирішення проблем адміністративної відповідальності за 

правопорушення на автомобільному та залізничному транспорті, значна увага 

приділялась дослідженню контролю та нагляду у сфері безпеки морських 

перевезень, у рамках якого частково досліджувались питання встановлення 

адміністративної відповідальності у сфері безпеки судноплавства, тоді як 

проблеми встановлення адміністративної відповідальності за порушення 

перевезень пасажирів та вантажу морським транспортом, попри свою 

безперечну значущість, дотепер залишалися поза увагою вітчизняних 

науковців.  

Таким чином, наукова й практична значущість зазначених питань, 

недостатня розробленість їх у науці адміністративного права, а також 

дискусійний характер багатьох проблем зумовили вибір теми даної 

дисертаційної роботи. 

Зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами. Робота 

виконана у відповідності до Плану заходів із виконання обов’язків та 

зобов’язань України, що випливають з членства в Раді Європи, затвердженого 

Указом Президента України від 12 січня 2011 року № 24/2011; Транспортної 

стратегії України на період до 2020 року, схваленої Розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 20 жовтня 2010 року № 2174-р; Пріоритетних напрямів 

розвитку правової науки на 2011–2015 роки, затверджених Загальними зборами 

НАПрН України 24 вересня 2010 року та в межах комплексного наукового 

проекту «Дослідження основних напрямків реформування законодавства 

України в контексті глобалізаційних процесів» (номер державної реєстрації 

0111U008532). 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у розкритті 

правової сутності адміністративної відповідальності за порушення перевезень 

пасажирів та вантажу морським транспортом, визначенні особливостей її 

застосування та виокремленні напрямів удосконалення чинного законодавства в 

досліджуваній сфері. Для досягнення вказаної мети в дисертаційній роботі 

поставлено й вирішено такі основні задачі: 

– з’ясувати теоретико-правові засади адміністративної відповідальності за 

порушення правил перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом в 

Україні; 

– визначити діяльність із перевезення пасажирів та вантажів морським 

транспортом як об’єкт адміністративно-правового регулювання; 

– визначити підстави адміністративної відповідальності за порушення 

правил перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом; 
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– окреслити міжнародні стандарти встановлення адміністративної 

відповідальності за порушення правил перевезення пасажирів та вантажів 

морським транспортом та визначити механізми їх упровадження в Україні; 

– охарактеризувати види порушень правил перевезення пасажирів та 

вантажів морським транспортом та заходи адміністративної відповідальності за 

їх вчинення; 

– з’ясувати особливості кваліфікації порушень правил перевезення 

пасажирів та вантажів морським транспортом; 

– визначити особливості позасудового та судового розгляду справ про 

порушення правил перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом 

та окреслити напрями його вдосконалення. 

Об’єктом дослідження виступають суспільні відносини, пов’язані із 

застосуванням заходів адміністративного примусу за порушення правил 

перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом. 

Предметом дослідження є адміністративна відповідальність за порушення 

правил перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом в Україні. 

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження становить 

сукупність методів та прийомів наукового пізнання, як загальнонаукових 

(діалектичний, історичний, логічний, системний аналіз тощо), так і спеціальних 

(документального аналізу, порівняльно-правового тощо). Так, діалектичний 

метод пізнання використано з метою визначення сфери правового регулювання 

відносин щодо перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом 

(підрозділ 1.1). Системно-структурний підхід застосовувався для визначення 

підстав адміністративної відповідальності за порушення правил перевезення 

пасажирів та вантажів морським транспортом та характеристики видів 

порушень правил перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом і 

заходів адміністративної відповідальності за їх вчинення (підрозділи 1.2, 2.1), 

логіко-семантичний – для формулювання відповідних дефініційних 

конструкцій (розділи 1, 2). Порівняльно-правовий метод дав змогу виявити 

переваги та недоліки зарубіжного досвіду встановлення адміністративної 

відповідальності за порушення правил перевезення пасажирів та вантажів 

морським транспортом та визначити механізми його впровадження в Україні 

(підрозділ 1.3). Методи моделювання, аналізу та синтезу використані під час 

розробки пропозицій з удосконалення законодавства. Специфіка об’єкта, що 

досліджувався, зумовила застосування цілої низки наукових підходів: 

фундаментального, порівняльно-ретроспективного (підрозділ 1.2), органічної 

єдності теорії і практики (розділ 3), поєднання критичного і раціонального 

(підрозділ 2.2), єдності логічного та системного підходу (розділ 2). 

Нормативну основу роботи становить Конституція України, чинні 

законодавчі та інші нормативно-правові акти, які регулюють адміністративну 

відповідальність за порушення правил перевезення пасажирів та вантажів 

морським транспортом. 

Емпіричну базу дослідження становлять статистичні дані, розміщені на 

офіційному сайті Міністерства інфраструктури України, узагальнення судової 

практики, систематизовані в Пленумах Верховного Суду України та Вищого 
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спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ, аналітичні 

дані динаміки діяльності Укрморрічінспекції щодо застосування 

адміністративної відповідальності за порушення правил перевезення пасажирів 

та вантажів морським транспортом за 2012–2016 роки та рішення судів щодо 

розгляду та перегляду справ із даної категорії правопорушень. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація є 

першим у вітчизняній юридичній науці комплексним науково-практичним 

дослідженням адміністративної відповідальності за порушення правил 

перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом. У результаті 

дослідження сформульовано низку нових наукових положень, рекомендацій та 

висновків, зокрема: 

уперше:  
– проаналізовано стан наукового розроблення проблем адміністративної 

відповідальності за порушення правил транспортного перевезення пасажирів та 

вантажів, у результаті чого виокремлено три групи досліджень, спрямованих 

на: теоретико-правовий аналіз підстав, змісту та особливостей встановлення 

адміністративної відповідальності за порушення правил перевезення пасажирів 

та вантажів автомобільним транспортом; виокремлення проблем встановлення 

адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері пасажирських 

перевезень на залізничному транспорті та з’ясування особливостей 

встановлення адміністративної відповідальності за порушення правил 

забезпечення безпеки польотів; визначення юридичного складу 

адміністративних проступків, пов’язаних із порушенням безпеки 

судноплавства, аналіз особливостей адміністративної відповідальності за 

порушення безпеки судноплавства та розроблення окремих пропозицій та 

рекомендацій щодо її удосконалення; 

– сформульовано авторське визначення поняття адміністративного 

правопорушення у сфері перевезення пасажирів та вантажів морським 

транспортом, під яким слід розуміти суспільно шкідливе, протиправне, винне 

діяння, що посягає на встановлений порядок перевезення пасажирів та вантажів 

морським транспортом, у тому числі безпеку у цій сфері, за вчинення якого 

законом передбачено адміністративну відповідальність; 

– запропоновано вдосконалення матеріально-правових засад встановлення 

адміністративної відповідальності за порушення правил перевезення пасажирів 

та вантажів морським транспортом шляхом: 1) об’єднання в межах окремих 

статей правопорушень, що пов’язані із завданням матеріальної шкоди об’єктам 

морського транспорту, та правопорушень, пов’язаних із порушеннями 

пасажирами правил поведінки на морському транспорті в процесі його 

експлуатації; 2) розроблення та затвердження Правил поведінки пасажирів на 

морському транспорті; 3) диференціації кримінальної та адміністративної 

відповідальності за порушення правил перевезення небезпечних речовин і 

предметів на морському транспорті, критерієм відмінності яких мають бути 

небезпечні наслідки; 4) зрівняння штрафних санкцій за порушення, що 

посягають на безпеку перевезення пасажирів та вантажів морським 
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транспортом, із санкціями, які встановлюються за аналогічні діяння на 

авіаційному транспорті; 

удосконалено: 
– наукові концепції класифікації адміністративних правопорушень у сфері 

перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом за об’єктом 

посягання на такі види: правопорушення, що посягають на безпеку перевезення 

пасажирів та вантажів морським транспортом; на нормальну діяльність 

морського транспорту та його інфраструктури; на забезпечення правил 

поведінки пасажирів морських судів; 

– наукові положення щодо нормативного визначення та закріплення таких 

понять, як «морський транспорт», «правила перевезення пасажирів та вантажів 

морським транспортом», на підставі чого запропоновано законодавчо закріпити 

поняття «морський транспорт» у Законі України «Про транспорт» або новому 

Законі України «Про морський транспорт», у якому, крім іншого, необхідно 

виписати його різновиди, здійснити відмежування морського транспорту та 

його інфраструктури, визначити їх правовий статус та порядок використання та 

розробити і затвердити Правила перевезення пасажирів і вантажів морським 

транспортом; 

– наукові положення щодо оптимізації процесуально-правових засад 

встановлення адміністративної відповідальності за порушення правил 

перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом, зокрема, шляхом: 

визначення в КУпАП переліку посадових осіб, які мають право складати 

протоколи про дані адміністративні правопорушення; розроблення та 

прийняття Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні 

правопорушення, що посягають на безпеку перевезень пасажирів та вантажу 

морським транспортом; підвищення рівня відповідальності за невиконання 

законних вимог посадових осіб органів морського і річкового транспорту щодо 

усунення порушень законодавства з безпеки судноплавства; розширення 

юрисдикції Укрморрічінспекції щодо розгляду справ про адміністративні 

правопорушення, що посягають на безпеку перевезень пасажирів та вантажу 

морським транспортом; 

дістали подальшого розвитку:  
– тези щодо необхідності адаптації вітчизняного адміністративно-деліктного 

законодавства до європейських та світових вимог, зокрема, стосовно 

необхідності зосередження особливої уваги на досвіді тих країн, де новітні 

кодифікаційні процеси вже завершилися, кодифіковані адміністративно-

деліктні акти оновлені і пройшли певну апробацію; 

– наукові підходи щодо розуміння сутності адміністративно-правового 

регулювання відносин, що виникають у процесі перевезення пасажирів та 

вантажів морським транспортом, що полягає у: публічному адмініструванні в 

галузі морського транспорту; вирішенні публічно-правових спорів, пов’язаних з 

оскарженням рішень, дій та бездіяльності суб’єктів владних повноважень у 

галузі морського транспорту; застосуванні заходів адміністративної 

відповідальності за порушення правил транспортного перевезення пасажирів та 

вантажів; 
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– пропозиції щодо необхідності диференціації юридичної відповідальності 

за порушення правил безпеки перевезення пасажирів та вантажу водним, 

повітряним та залізничним транспортом. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони 

становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес та можуть бути 

використані у: 

– науково-дослідній діяльності – для покращення механізмів встановлення 

та застосування адміністративної відповідальності за порушення правил 

перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом, а також можуть 

бути основою для подальших наукових досліджень із відповідної проблематики 

(акт впровадження Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

справ від 20.12.2016); 

– правотворчій діяльності – для вдосконалення КУпАП, Кодексу 

торгівельного мореплавства України, Закону України «Про транспорт»; 

– правозастосовній діяльності – для вдосконалення діяльності органів 

публічної адміністрації з надання послуг щодо перевезення пасажирів та 

вантажів морським транспортом та органів адміністративно-деліктної 

юрисдикції – щодо притягнення осіб до адміністративної відповідальності за 

порушення правил перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом 

(акт впровадження ТОВ «Морського спеціалізованого порту Ніка-Тера» 

від 10.01.2017); 

– навчальному процесі – у викладанні студентам вищих навчальних закладів 

дисциплін «Адміністративне право», «Адміністративна відповідальність», під 

час підготовки підрозділів підручників і навчальних посібників із відповідних 

навчальних дисциплін, а також статей і наукових повідомлень (акт 

впровадження Запорізького національного університету від 21.12.2016). 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 

основні висновки й рекомендації оприлюднені на 5 науково-практичних 

конференціях, а саме: «Актуальні проблеми охорони громадського порядку та 

забезпечення громадської безпеки в сучасних умовах» (м. Дніпро, 2015 р.); 

«Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку» (м. Ужгород, 

2015 р.); «Актуальні питання забезпечення публічної безпеки та правопорядку в 

сучасних умовах» (м. Дніпро, 2016 р.); «Місце юридичних наук у формуванні 

правової культури сучасної людини» (м. Запоріжжя, 2016 р.); «Право і держава: 

проблеми розвитку та взаємодії у ХХІ ст.» (м. Запоріжжя, 2017 р.). 

Публікації. Основні положення роботи знайшли відображення у 6 наукових 

статтях, опублікованих у виданнях, що визнані як фахові з юридичних 

дисциплін, у тому числі 1 стаття – у зарубіжному науковому виданні, а також у 

5 тезах доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, що містять сім підрозділів, висновків, списку використаних джерел та 

додатків. Загальний обсяг дисертації становить 198 сторінок, у т. ч. основного 

тексту – 170 сторінок. Список використаних джерел налічує 202 найменування. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовується актуальність теми дисертації, визначаються її 

зв’язок із науковими програмами, планами, темами, мета і задачі, об’єкт і 

предмет, методи дослідження, розкривається наукова новизна та практичне 

значення одержаних результатів, наводяться відомості про апробацію 

результатів і публікації. 

Розділ 1 «Теоретико-правові засади адміністративної відповідальності 

за порушення правил перевезення пасажирів та вантажів морським 

транспортом в Україні» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Перевезення пасажирів та вантажів морським 
транспортом як об’єкт адміністративно-правового регулювання» визначено 

правову природу відносин, що виникають із приводу перевезення пасажирів та 

вантажів морським транспортом, та виокремлено їх публічно-правовий 

складник. 

З’ясовано, що розпорошеність правових норм, які регулюють питання 

перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом, пояснюється 

міжгалузевою природою інституту морського права, в межах якого слід 

виокремлювати відносини різної галузевої належності, як публічно-правові, так 

і приватноправові, зокрема і відносини, що пов’язані з публічним 

адмініструванням перевезення пасажирів та вантажів даним видом транспорту 

та встановленням адміністративної відповідальності за вчинення 

правопорушень у даній сфері. 

Доведено, що відносини, які виникають із приводу публічного 

адміністрування в галузі морського транспорту, у тому числі надання так 

званих публічних транспортних послуг, вирішення публічно-правових спорів, 

пов’язаних з оскарженням рішень, дій та бездіяльності суб’єктів владних 

повноважень у галузі морського транспорту, а також щодо застосування заходів 

адміністративної відповідальності за порушення правил транспортного 

перевезення пасажирів та вантажів, є превалюючими та відносяться до сфери 

адміністративно-правового регулювання. 

У підрозділі 1.2 «Підстави адміністративної відповідальності за 
порушення правил перевезення пасажирів та вантажів морським 
транспортом» на основі напрацьованих наукою адміністративного та 

адміністративно-деліктного права критеріїв видової різноманітності підстав 

адміністративної відповідальності виокремлено та досліджено ті, що 

стосуються порушення правил перевезення пасажирів та вантажів морським 

транспортом, зокрема: 1) нормативну, тобто систему норм, які встановлюють 

правила перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом та містяться 

у Законах України «Про транспорт», «Про морські порти України», Водному 

Кодексі України, Кодексі торгівельного мореплавства України; 2) фактичну, 

тобто суспільно шкідливе (на межі із суспільною небезпекою), протиправне, 

винне діяння фізичної, посадової особи (від імені юридичної особи), що посягає 

на встановлений порядок перевезення пасажирів та вантажів морським 

транспортом, визначене в КУпАП (ст. 114, 115, 116-3, 120, 129, 130, 133, 134, 
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135, 135-1, 136); 3) процесуальну, тобто видання процесуального акта 

(постанови, ухвали) у справі про порушення правил перевезення пасажирів та 

вантажів морським транспортом, який набуває сутності адміністративного акта, 

що підлягає або негайному виконанню або може бути оскаржений у судовому 

чи позасудовому порядку. 

У підрозділі 1.3 «Міжнародні стандарти встановлення відповідальності за 
порушення правил перевезення пасажирів та вантажів морським 

транспортом» здійснено аналіз міжнародних нормативних актів, які 

регулюють стандарти перевезення пасажирів та вантажів морським 

транспортом, зокрема: Міжнародної конвенції про уніфікацію деяких правил, 

що стосуються перевезення пасажирів морем (Брюссель, 1961 рік), 

Міжнародної конвенції про уніфікацію деяких правил, що стосуються 

перевезення багажу пасажирів морем (Брюссель, 1967 рік), Афінської конвенції 

про перевезення морем пасажирів та їх багажу (Афіни, 1974 рік), Конвенції про 

боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки морського 

судноплавства (Гаага, 1988 рік), що була ратифікована Україною, та ін. У 

результаті цього з’ясовано, що питання встановлення відповідальності за 

порушення правил перевезення пасажирів морським транспортом ними 

встановлено лише частково, зокрема стосовно застосування заходів цивільно-

правової відповідальності за порушення правил міжнародних перевезень. 

Адміністративна відповідальність за порушення правил перевезення пасажирів 

та вантажів морським транспортом у внутрішніх морських акваторіях 

провідних морських держав регулюється нормами національного 

адміністративно-деліктного законодавства, яке переважно є відносно 

кодифікованим. З’ясовано, що, окрім штрафних санкцій, найбільш суворою 

мірою адміністративно-господарської відповідальності за порушення правил 

перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом є арешт судна та 

позбавлення (призупинення) ліцензії на надання транспортних послуг.  

Розділ 2 «Адміністративно-правова кваліфікація порушень правил 

перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом в Україні» 

складається з двох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Види порушень правил перевезення пасажирів та 
вантажів морським транспортом та заходи адміністративної 
відповідальності за їх вчинення» здійснено класифікаційний поділ 

адміністративних порушень правил перевезення пасажирів та вантажів 

морським транспортом залежно від об’єкта посягання на ті, що посягають на: 

1) безпеку перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом; 

2) нормальну діяльність морського транспорту та його інфраструктуру; 

3) забезпечення правил поведінки пасажирів морських судів. 

Запропоновано шляхи вдосконалення нормотворчої техніки у побудові 

норм, які встановлюють відповідальність за порушення правил перевезення 

пасажирів та вантажів морським транспортом, зокрема, щодо: 1) об’єднання в 

межах окремої статті правопорушень, пов’язаних із завданням матеріальної 

шкоди об’єктам морського транспорту: ч. 3 ст. 114 КУпАП – пошкодження 

споруд і пристроїв сигналізації та зв’язку; ч. 1 ст. 115 КУпАП – пошкодження 
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внутрішнього обладнання суден; ч. 1, 2 ст. 136 КУпАП – порушення правил, 

спрямованих на забезпечення схоронності вантажів на морському транспорті; 

2) об’єднання в одній нормі видів адміністративних правопорушень, пов’язаних 

із порушеннями пасажирами правил поведінки на морському транспорті в 

процесі його експлуатації (ст. 115, 120 КУпАП); 3) запровадження 

адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення правил, норм 

та стандартів безпеки перевезення пасажирів морським транспортом та 

встановлення чітких критеріїв відмежування правових підстав їх застосування. 

У підрозділі 2.2 «Особливості кваліфікації порушень правил перевезення 
пасажирів та вантажів морським транспортом» здійснено юридичний аналіз 

найбільш поширених видів правопорушень, що посягають на порядок та 

безпеку перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом, зокрема: 

порушення правил з охорони порядку і безпеки руху на морському транспорті 

(ст. 114 КУпАП); порушення правил користування засобами морського 

транспорту (ст. 115 КУпАП); порушення правил реєстрації торговельних суден 

(ст. 116-3 КУпАП); порушення правил пожежної безпеки на морському 

транспорті (ст. 120 КУпАП); керування суднами судноводіями та допуск до 

керування суднами судноводіїв, які перебувають у стані алкогольного, 

наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що 

знижують їхню увагу та швидкість реакції, а так само передача керування 

судном такій особі (ст. 129, 130 КУпАП); порушення правил перевезення 

небезпечних речовин або предметів на морському і річковому транспорті 

(ст. 133 КУпАП); порушення правил, спрямованих на забезпечення схоронності 

вантажів на морському транспорті (ст. 136 КУпАП); виявлено вади їх 

кваліфікації та запропоновано шляхи вдосконалення конструкцій їх 

матеріальних складів. 

Визначено критерії відмежування адміністративної та кримінальної 

відповідальності за порушення правил безпеки перевезення пасажирів та 

вантажів морським транспортом, до яких віднесено: настання небезпечних 

наслідків, тобто завдання значної шкоди довкіллю або створення загрози життю 

та здоров’ю людей чи настання смерті людей, та форма вини – необережна 

(настання адміністративної відповідальності) та умисна (настання кримінальної 

відповідальності). 

Розділ 3 «Порядок розгляду справ про порушення правил перевезення 

пасажирів та вантажів морським транспортом та напрями його 

удосконалення» складається з двох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Особливості позасудового розгляду справ про порушення 

правил перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом» розкрито 

процедуру оформлення та розгляду матеріалів справ про порушення правил 

перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом. У результаті аналізу 

адміністративно-деліктної практики Укрморрічінспекції як основного органу 

публічної влади, який здійснює позасудовий розгляд даної категорії справ, 

виявлено певні тенденції та закономірності, які свідчать, що до 2014 року 

кількість притягнутих до адміністративної відповідальності за порушення 

правил перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом становила 
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більше 1 тис. юридичних та більше 2 тис. фізичних осіб, у 2014–2016 роках ці 

показники знизились на 35 % через анексію АРК та неможливість органів 

публічної влади України виконувати в АРК свої функції. Встановлено, що, 

попри досить вагомі показники застосування заходів адміністративної 

відповідальності за вчинення даних правопорушень, значна частина їх 

залишається невиявленими (латентними), а особи не піддаються ефективним 

заходам адміністративного впливу, і зумовлено це у тому числі проблемами 

процесуального характеру, зокрема відсутністю нормативно визначених 

алгоритмів дій посадових осіб Укрморрічінспекції щодо виявлення та 

припинення правопорушень, що посягають на порядок та безпеку перевезення 

пасажирів та вантажів морським транспортом, оформлення матеріалів справ 

про дані правопорушення, їх реєстрації, передачі для розгляду компетентним 

органам та вжиття заходів щодо недопущення вчинення їх у подальшому. 

З метою підвищення ефективності діяльності Укрморрічінспекції щодо 

позасудового розгляду справ про порушення правил перевезення пасажирів та 

вантажів морським транспортом запропоновано розробити та прийняти 

Інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, що 

посягають на безпеку перевезень пасажирів та вантажу морським транспортом, 

у якій має бути чітко визначено алгоритм дій посадових осіб 

Укрморрічінспекції щодо оформлення матеріалів справ про підвідомчі їм 

правопорушення та порядок вчинення інших дій, спрямованих на застосування 

заходів адміністративної відповідальності за зазначені діяння. 

У підрозділі 3.2 «Особливості судового розгляду справ про порушення 
правил перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом» 

визначено судову юрисдикцію щодо розгляду даної категорії справ про 

адміністративні правопорушення. Встановлено, що суди розглядають такі 

справи про порушення правил перевезення пасажирів та вантажів морським 

транспортом: 1) ті, які мають найвищий ступінь суспільної шкідливості 

(наближений до суспільної небезпеки), в результаті якого могла би бути 

створена небезпека для життя людей або настання інших тяжких наслідків, які 

не настали (наприклад, керування суднами судноводіями в стані алкогольного, 

наркотичного чи іншого сп’яніння – ст. 130 КУпАП); 2) ті, санкція за які 

передбачає позбавлення права керування судном; 3) ті, що вчинені особами 

віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років; 4) у разі звернення особи із 

заявою про відшкодування заподіяної шкоди даним правопорушенням на суму, 

що перевищує два неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (відповідно 

до ст. 40 КУпАП); 5) ті, що порушені за наявності скарги на рішення у справі 

про адміністративне правопорушення, винесене посадовою особою 

Укрморрічінспекції та вимагають визначення законності його прийняття у 

порядку адміністративного судочинства. 

Запропоновано віднести до юрисдикції суду розгляд справ про суттєві 

порушення правил перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом, 

зокрема: керування судноводіями річковими або маломірними суднами, які 

мають несправності, з якими заборонено їх експлуатацію (ст. 116 КУпАП); 

порушення правил, що забезпечують безпеку пасажирів під час посадки, на 
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шляху прямування і під час висадки їх із суден (ст. 117 КУпАП), стягненням за 

які повинні бути значні суми штрафу для власників суден або відкликання 

ліцензії на перевезення, а для судноводіїв – позбавлення права керування 

такими судами та іншими транспортними засобами. 

Визначено вади діяльності судів загальної юрисдикції щодо розгляду справ 

про порушення правил перевезення пасажирів та вантажів морським 

транспортом та діяльності адміністративних судів із перегляду рішень 

Укрморрічінспекції щодо даної категорії справ та запропоновано окремі шляхи 

їх вирішення. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення наукового 

завдання, що полягає у розкритті правової сутності адміністративної 

відповідальності за порушення перевезень пасажирів та вантажу морським 

транспортом, визначенні особливостей її застосування та виокремленні 

напрямів удосконалення чинного законодавства в досліджуваній сфері. За 

результатами дисертаційної роботи сформульовано такі основні висновки: 

1. З’ясовано, що сфера адміністративно-правового регулювання 

функціонування морського транспорту взагалі і перевезення ним пасажирів та 

вантажів зокрема охоплює такі публічно-правові відносини: 1) публічного 

адміністрування в галузі морського транспорту, у тому числі надання так 

званих публічних транспортних послуг (надання ліцензій на перевезення, 

допусків до керування морськими суднами, розроблення та затвердження 

транспортних морських шляхів та коридорів та ін.); 2) вирішення публічно-

правових спорів, пов’язаних з оскарженням рішень, дій та бездіяльності 

суб’єктів владних повноважень у галузі морського транспорту; 3) застосування 

заходів адміністративної відповідальності за порушення правил транспортного 

перевезення пасажирів та вантажів. 

2. На підставі аналізу нормативно-правового забезпечення порядку 

перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом встановлено 

відсутність нормативного визначення таких понять, як «морський транспорт», 

«правила перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом», на 

підставі чого запропоновано: 1) законодавчо закріпити поняття «морський 

транспорт» у Законі України «Про транспорт» або новому Законі України «Про 

морський транспорт», у якому, крім іншого, необхідно виписати його 

різновиди, здійснити відмежування морського транспорту та його 

інфраструктури, визначити їх правовий статус та порядок використання; 

2) розробити та затвердити Правила перевезення пасажирів та вантажів 

морським транспортом за аналогією з Правилами дорожнього руху та 

затвердити їх принаймні на рівні наказу Міністерства інфраструктури України. 

3. У результаті аналізу міжнародних нормативних актів, які регулюють 

стандарти перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом, 

з’ясовано, що питання встановлення відповідальності за порушення правил 

перевезення пасажирів морським транспортом визначено частково: 
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Міжнародною конвенцією про уніфікацію деяких правил, що стосуються 

перевезення пасажирів морем (Брюссель, 1961 рік), Міжнародною конвенцією 

про уніфікацію деяких правил, що стосуються перевезення багажу пасажирів 

морем (Брюссель, 1967 рік), Афінською конвенцією про перевезення морем 

пасажирів та їх багажу (Афіни, 1974 рік), Конвенцією про боротьбу з 

незаконними актами, спрямованими проти безпеки морського судноплавства 

(Гаага, 1988 рік), що була ратифікована Україною. З’ясовано, що даними 

актами міжнародного права встановлено заходи лише цивільної та 

кримінальної відповідальності за порушення правил перевезення пасажирів та 

вантажів морським транспортом, питання ж встановлення адміністративної 

відповідальності за дані порушення на міжнародному рівні не врегульовані і 

регулюються національним законодавством, яке в більшості країн є 

кодифікованим, як в Україні, або відносно кодифікованим. 

4. Встановлено, що на шляху адаптації вітчизняного адміністративно-

деліктного законодавства до європейських та світових вимог особливу увагу 

потрібно зосередити на досвіді тих країн, де новітні кодифікаційні процеси вже 

завершилися, кодифіковані адміністративно-деліктні акти оновлені і пройшли 

певну апробацію. Запозичення зарубіжного досвіду не повинно бути тотальним, 

оскільки кодифікаційні процеси характеризуються певною специфікою у 

кожній країні, особливостями передумов, пріоритетів кодифікації 

адміністративно-деліктного законодавства. Саме тому відповідне запозичення 

повинно бути виваженим, обґрунтованим, дієвим, узгоджуватися з основними 

напрямами нормотворчої діяльності держави взагалі, сутністю вітчизняної 

адміністративно-деліктної політики та пріоритетними напрямами зовнішньої та 

внутрішньої політики України зокрема. 

5. Сформульовано авторське розуміння поняття адміністративного 

правопорушення у сфері перевезення пасажирів та вантажів морським 

транспортом та виокремлено його ознаки. Обґрунтовано наукові положення 

щодо доцільності виокремлення таких видів адміністративних правопорушень у 

сфері перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом: 

1) правопорушення, що посягають на безпеку перевезення пасажирів та 

вантажів морським транспортом; 2) порушення, що посягають на нормальну 

діяльність морського транспорту та його інфраструктури; 3) порушення правил 

поведінки пасажирів морських судів. За прикладом кримінального 

законодавства запропоновано та обґрунтовано доцільність зрівняння 

адміністративної відповідальності за порушення правил безпеки перевезення 

вантажу та пасажирів водним, повітряним та залізничним транспортом, 

оскільки рівень небезпеки для життя, здоров’я громадян та пошкодження або 

втрати вантажу у разі порушення безпеки експлуатації цих видів транспорту є 

відносно однаковим, а правила безпеки перевезення ними мають типовий 

характер, розробляються та затверджуються Міністерством інфраструктури 

України. 

З метою встановлення диференціації юридичної відповідальності за 

порушення правил безпеки перевезення пасажирів та вантажу водним, 

повітряним та залізничним транспортом та спрощення правозастосовної 
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практики запропоновано назву ст. 114 КУпАП викласти у новій редакції такого 

змісту: «Стаття 114. Порушення правил безпеки перевезення пасажирів та 

вантажу водним, повітряним та залізничним транспортом». 

6. З метою вдосконалення матеріально-правових засад встановлення 

адміністративної відповідальності за порушення правил перевезення пасажирів 

та вантажів морським транспортом запропоновано: 1) об’єднати в межах 

окремої статті правопорушення, що пов’язані із завданням матеріальної шкоди 

об’єктам морського транспорту (ч. 3 ст. 114, ч. 1 ст. 115, ч. 1, 2 ст. 136 КУпАП); 

2) об’єднати в одній нормі види адміністративних правопорушень, пов’язаних 

із порушеннями пасажирами правил поведінки на морському транспорті в 

процесі його експлуатації, до яких слід включити у тому числі й нині чинні 

норми ст. 115, 120 КУпАП; 3) розробити та затвердити Правила поведінки 

пасажирів на морському транспорті, в яких будуть виписані підстави для 

застосування адміністративної відповідальності за їх порушення; 

4) запровадити адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення 

правил, норм та стандартів безпеки перевезення пасажирів морським 

транспортом; 5) диференціювати кримінальну та адміністративну 

відповідальність за порушення правил перевезення небезпечних речовин і 

предметів на морському транспорті, критерієм відмінності яких мають бути 

небезпечні наслідки, тобто завдання значної шкоди довкіллю або створення 

загрози життю та здоров’ю людей чи настання смерті людей; 6) підвищити 

штрафні санкції за правопорушення, що посягають на безпеку перевезення 

пасажирів та вантажів морським транспортом; 7) прирівняти штрафні санкції за 

порушення, що посягають на безпеку перевезення пасажирів та вантажів 

морським транспортом, до санкцій, які встановлюються за аналогічні діяння на 

авіаційному транспорті (з урахуванням того, що порушення Правил 

перевезення пасажирів та вантажів даними видами транспорту становлять 

однаковий рівень шкоди, а іноді і створюють загрозу безпеці їх експлуатації). 

7. З метою вдосконалення процесуально-правових засад встановлення 

адміністративної відповідальності за порушення правил перевезення пасажирів 

та вантажів морським транспортом запропоновано: 1) визначити в КУпАП 

перелік посадових осіб, які мають право складати протоколи про 

адміністративні правопорушення, розгляд яких здійснюють посадові особи 

Укрморрічінспекції; 2) розробити та прийняти Інструкцію з оформлення 

матеріалів про адміністративні правопорушення, що посягають на безпеку 

перевезень пасажирів та вантажу морським транспортом, у якій має бути чітко 

визначено алгоритм дій посадових осіб Укрморрічінспекції щодо оформлення 

матеріалів справ про підвідомчі їм правопорушення та порядок вчинення інших 

дій, спрямованих на застосування заходів адміністративної відповідальності за 

зазначені діяння; 3) встановити більш суттєві штрафні санкції за невиконання 

законних вимог посадових осіб органів морського і річкового транспорту щодо 

усунення порушень законодавства з безпеки судноплавства; 4) розширити 

повноваження посадових осіб Укрморрічінспекції щодо розгляду більшості 

справ про адміністративні правопорушення, що посягають на безпеку 

перевезень пасажирів та вантажу морським транспортом, санкція за які 
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передбачає накладення штрафу, залишивши за судами право перегляду рішень 

у таких справах у порядку, визначеному Кодексом адміністративного 

судочинства України, з правом притягнення посадових осіб Укрморрічінспекції 

до службової відповідальності за рішенням суду у разі незаконного 

застосування до особи заходів адміністративної відповідальності. 
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АНОТАЦІЇ 

 

Пеховський А. Ю. Адміністративна відповідальність за порушення 

правил перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом в 

Україні. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2017. 

Дисертацію присвячено теоретичному узагальненню й новому вирішенню 

наукового завдання, що полягає у розкритті правової сутності адміністративної 

відповідальності за порушення перевезень пасажирів та вантажу морським 

транспортом, визначенні особливостей її застосування та виокремленні 

напрямів удосконалення чинного законодавства в досліджуваній сфері. У 

роботі з’ясовано теоретико-правові засади адміністративної відповідальності за 

порушення правил перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом в 

Україні, виокремлено діяльність із перевезення пасажирів та вантажів 

морським транспортом як об’єкт адміністративно-правового регулювання. 

Здійснено юридичний аналіз складів порушень правил перевезення 

пасажирів та вантажів морським транспортом, з’ясовано особливості їх 

кваліфікації та ефективність заходів адміністративної відповідальності за їх 

вчинення. Визначено особливості позасудового та судового розгляду справ про 

порушення правил перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом 

та окреслено напрями його вдосконалення. 
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Ключові слова: адміністративна відповідальність, адміністративно-

правова кваліфікація, порушення правил перевезення пасажирів та вантажів 

морським транспортом, провадження у справах про порушення правил 
перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом. 

 

Пеховский А. Ю. Административная ответственность за нарушение 

правил перевозки пассажиров и грузов морским транспортом в Украине. – 

Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 

право; информационное право. – Запорожский национальный университет, 

Запорожье, 2017. 

Диссертация посвящена теоретическому обобщению и новому решению 

научной задачи, которая заключается в раскрытии сущности административной 

ответственности за нарушение правил перевозки пассажиров и грузов морским 

транспортом, определении ее особенностей и направления усовершенствования 

действующего законодательства в исследуемой сфере. 

В работе определены теоретико-правовые основы административной 

ответственности за нарушение правил перевозки пассажиров и грузов морским 

транспортом в Украине. Доказано, что отношения, возникающие по поводу 

публичного администрирования в области морского транспорта, в том числе 

предоставления публичных транспортных услуг, решения публично-правовых 

споров, связанных с обжалованием решений, действий и бездействия субъектов 

властных полномочий в сфере морского транспорта, а также применения мер 

административной ответственности за нарушение правил перевозки 

пассажиров и грузов, являются превалирующими и входят в сферу 

административно-правового регулирования. 

Сформулировано авторское понимание понятия административного 

правонарушения в сфере перевозки пассажиров и грузов морским транспортом, 

под которым следует понимать общественно вредное, противоправное, 

виновное деяние, посягающее на установленный порядок перевозки 

пассажиров и грузов морским транспортом, безопасность в этой сфере, при 

совершении которого законом предусмотрена административная 

ответственность. 

Установлено, что в процессе адаптации отечественного административно-

деликтного законодательства к европейским и мировым требованиям особое 

внимание нужно сосредоточить на опыте тех стран, где новейшие 

кодификационные процессы уже завершились, кодифицированные 

административно-деликтные акты обновлены и прошли определенную 

апробацию. Заимствование зарубежного опыта не должно быть тотальным, 

поскольку кодификационные процессы характеризуются определенной 

спецификой в каждой стране, особенностями предпосылок, приоритетов 

кодификации административно-деликтного законодательства. Именно поэтому 

соответствующее заимствование должно быть взвешенным, обоснованным, 

эффективным, согласовываться с основными направлениями нормотворческой 



17 

деятельности государства вообще, сущностью отечественной административно-

деликтной политики и приоритетными направлениями внешней и внутренней 

политики Украины в частности. 

Обоснованы научные положения о целесообразности выделения таких 

видов административных правонарушений в сфере перевозки пассажиров и 

грузов морским транспортом: 1) правонарушения, посягающие на безопасность 

перевозки пассажиров и грузов морским транспортом; 2) нарушения, 

посягающие на нормальную деятельность морского транспорта и его 

инфраструктуры; 3) нарушение правил поведения пассажиров морских судов. 

Осуществлён юридический анализ составов данных правонарушений, 

выяснены особенности их квалификации и эффективность мер 

административной ответственности за их совершение. 

Определены особенности внесудебного и судебного рассмотрения дел о 

нарушении правил перевозки пассажиров и грузов морским транспортом и 

обозначены направления его совершенствования, в частности, предложено: 

1) определить в КУоАП перечень должностных лиц, имеющих право 

составлять протоколы об административных правонарушениях; 2) разработать 

и принять Инструкцию по оформлению материалов об административных 

правонарушениях, посягающих на безопасность перевозок пассажиров и груза 

морским транспортом, в которой должен быть четко определен алгоритм 

действий должностных лиц Укрморречинспекции по оформлению материалов 

дел о подведомственных им правонарушениях и порядок совершения других 

действий, направленных на применение мер административной 

ответственности за данные деяния; 3) установить более существенные 

штрафные санкции за невыполнение законных требований должностных лиц 

органов морского и речного транспорта по устранению нарушений 

законодательства о безопасности судоходства; 4) расширить полномочия 

должностных лиц Укрморречинспекции по рассмотрению большинства дел об 

административных правонарушениях, посягающих на безопасность перевозок 

пассажиров и груза морским транспортом, санкция за которые предусматривает 

наложение штрафа, оставив за судами право пересмотра решений по таким 

делам в порядке, определенном в Кодексом административного 

судопроизводства Украины, с правом привлечения должностных лиц 

Укрморречинспекции к служебной ответственности по решению суда в случае 

незаконного применения к лицу мер административной ответственности. 

Ключевые слова: административная ответственность, 
административно-правовая квалификация, нарушение правил перевозки 

пассажиров и грузов морским транспортом, производство по делам о 
нарушении правил перевозки пассажиров и грузов морским транспортом. 
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The dissertation is a theoretical generalization and new solution of scientific tasks 

is disclosed nature and improving administrative responsibility for violation of 

passenger and freight transportation by sea. The paper clarified the theoretical and 

legal principles of administrative responsibility for violation of passenger and freight 

transportation by sea in Ukraine, singled out the activities of passengers and goods by 

sea as the object of administrative and legal regulation. 

Done legal analysis of violations of passenger and freight transportation by sea, 

revealed features of their qualifications and effectiveness of administrative 

responsibility for their commission. The features and extra-judicial adjudication of 

violation passengers and goods by sea and outlines directions for its improvement. 

Key words: administrative responsibility, administrative and legal qualification, 
violation of the rules for the carriage of passengers and cargo by sea, production of 
cases of violation of the rules for the carriage of passengers and cargo by sea. 
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