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СУБ’ЄКТИ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ

Одним із структурних елементів 
правовідношень є його суб’єкти, чітке 
визначення кола яких надає змогу не 
тільки окреслити рамки цих відносин, 
відмежувати їх від суміжних відносин, 
але і класифікувати самі правовідноси-
ни, визначити правові наслідки участі 
в них. «Суб’єкт» є загальнонауковим 
поняттям, яке розуміється та вивчаєть-
ся різними галузями наукового знання, 
що надають йому власного змістов-
ного відображення. Стосовно понять 
«суб’єкт правовідносин» та «учасник 
правовідносин» логічно приєднатися до 
поширеної думки, згідно з якою суб’єк-
тами господарського права є учасники 
господарських відносин, а учасники 
різних видів суспільних відносин, що 
входять до сфери регулювання галузі 
господарського права, в реальності є 
суб’єктами господарського права.

У господарській діяльності вагому 
групу суб’єктів становлять суб’єкти го-
сподарювання, тому визначення змісту 
поняття «суб’єкти господарсько-право-
вого регулювання водного транспорту» 
стало суттєвим у регулюванні тран-
спортних правовідносин, а відсутність 
єдиного підходу до його сучасного ро-
зуміння створює проблеми в теоретич-
ному сприйнятті та практичному засто-
суванні цього поняття, що й зумовлює 
актуальність обраної теми досліджен-
ня. На сучасному етапі розвитку дер-
жави формально склалася достатньо 
субординована система керівництва 
транспортно-логістичного процесу, в 
якій окремі ланки виконують певним 
чином розмежовані функції. Крім того, 
керування господарськими відноси-
нами на водному транспорті має свої 

особливості у зв’язку з тим, що управ-
лінська система морського та річкового 
транспорту має на меті забезпечувати 
безпеку судноплавства в межах належ-
ного правового порядку. До того ж, го-
сподарська сфера водного транспорту 
потребує організації, яка забезпечуєть-
ся відповідними органами управління. 
Незважаючи на те, що суб’єкти госпо-
дарсько-правового регулювання водно-
го транспорту досі не досліджені в нау-
ці господарського права, проте в основі 
цього концепту лежить загальновідома 
категорія «суб’єкти». 

Метою статті є дослідження суб’єк-
тів господарсько-правового регулю-
вання водного транспорту в теорети-
ко-прикладному аспекті. 

Категорію «суб’єкт права» в теорії 
держави і права досліджували такі ві-
тчизняні та зарубіжні науковці, як: 
В. Бойцов, С. Братусь, С. Алексєєв, 
В. Копєйчиков, П. Рабінович, А. Олій-
ник, М. Кравчук, В. Нерсесянц, О. Ска-
кун, Р. Халфіна, Ю. Шемшученко та 
інші. У господарському праві в кон-
тексті дослідження слід відзначити 
відомих вчених-господарників, а саме 
таких, як: О. Андрєєва, А. Бобкова, 
О. Вінник, О. Гетманець, Ю. Драпайло, 
І. Єршова, Ю. Жорнокуй, Д. Задихай-
ло, О. Квасніцька, В. Мамутов, В. Мі-
лаш, С. Несинова, В. Пашков, О. Под-
церковний, А. Смітюх, В. Устименко, 
О. Чебикіна, Р. Шишка, В. Щербина. 
Свого часу вони пропонували різні ка-
тегорії суб’єктів, але це напряму не 
стосувалося водного транспорту.

«Суб’єкти» представляють собою 
особи, групи осіб, організації тощо, 
яким належить активна роль у пев-
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ному процесі, акті; особи чи організа-
ції як носії певних прав та обов’язків 
[1, с. 1408]; елементи системи (управ-
ляючої системи) управління, що ге-
нерують процес її функціонування 
[2, с. 220]; носії предметно-практич-
ної діяльності і пізнання (індивід або 
соціальна група), джерело активності, 
спрямованої на об’єкт [3, с. 633]; осо-
би, що володіють правосуб’єктністю, 
тобто такі особи, які потенційно (вза-
галі) здатні бути учасниками право-
відносин [4, с. 85]. Добре відомо, що 
необхідною та невід’ємною складовою 
частиною суб’єктів в господарсько-
му праві є їх спеціальна компетенція 
(лат. competencia, від competо – вза-
ємно прагну; відповідаю, підходжу) – 
сукупність предметів відання, функцій, 
повноважень, прав та обов’язків орга-
ну державної влади, органу місцевого 
самоврядування або їх посадової особи 
чи службової особи, що визначаються 
конституцією [5, c. 210]; конкретні пра-
ва й обов’язки, якими суб’єкт володіє 
безпосередньо завдяки закону [6, с. 58] 
як передумова юридичної ознаки (еле-
мент (див. праці [7-9]) господарської 
правосуб’єктності – сукупність загаль-
них юридичних можливостей із без-
посередньої або опосередкованої уча-
сті в господарській діяльності шляхом 
набуття відповідних прав і обов’язків 
[10, с. 98]. У статті 55 ГК України про-
писано, що суб’єктами господарювання 
визнаються учасники господарських 
відносин, які здійснюють господарську 
діяльність, реалізуючи господарську 
компетенцію (сукупність господарських 
прав та обов’язків), мають відокремле-
не майно і несуть відповідальність за 
своїми зобов’язаннями в межах цього 
майна, крім випадків, передбачених 
законодавством [11]. Із цього визна-
чення випливає те, що такі категорії, 
як «учасник господарських відносин» 
та «суб’єкт господарської діяльності» 
повністю охоплені поняттям «суб’єкт 
господарювання». У свою чергу, за 
характером та цілями господарської 
діяльності суб’єктів господарювання 
прийнято поділяти на такі:

1) суб’єкти, які безпосередньо здій-
снюють господарську діяльність. До 
них належать: індивідуальні підпри-
ємці; підприємства; інші господарські 
організації (банки, біржі, страхові ком-
панії, інвестиційні фонди й компанії, 
промислово-фінансові групи, холдинго-
ві компанії); негосподарські організації, 
коли вони вступають у господарські 
відносини для виконання своїх цілей та 
завдань;

2) суб’єкти, які здійснюють управ-
ління господарською діяльністю. До 
них належать: державні органи гос-
подарського управління; державні та 
комунальні господарські об’єднання; 
галузеві міністерства й відомства; гос-
подарські відділи органів місцевого са-
моврядування.

Поряд із цим законодавець виокрем-
лює категорію суб’єктів господарсько-
го права, які мають назву «учасники 
відносин у сфері господарювання». 
Так, відповідно до статті 2 ГК Укра-
їни учасниками відносин у сфері го-
сподарювання є суб’єкти господарю-
вання, споживачі, органи державної 
влади та суб’єкти, які здійснюють 
управління господарською діяльніс-
тю [11]. До них належать: державні 
органи господарського управління; 
державні та комунальні господарські 
об’єднання; галузеві міністерства й ві-
домства; господарські відділи органів 
місцевого самоврядування. Очевидно, 
що роль державних органів влади як 
суб’єкта господарсько-правового регу-
лювання залишається значною. Так, 
В. Устименко влучно зазначив, що в 
господарському плані роль держави із 
часом не зменшується, а змінюються 
лише форми та методи управління 
економікою [12, с. 264] в бік поси-
лення публічного випливу на сферу 
господарювання [13, с. 10]. А отже, 
в забезпеченні нормального функціо-
нування будь-якої сучасної економіч-
ної системи політико-організаційного 
суспільства на сучасному етапі його 
розвитку важлива роль належить дер-
жаві. Кожна держава здійснює регу-
лювання національної економіки з 
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різним ступенем втручання. Важливо, 
щоб таке регулювання здійснювало-
ся в належних правових формах і з 
дотриманням розумного балансу пу-
блічно-правових і приватно-правових 
принципів правового регулювання 
[14, с. 1]. Стає логічним, що держав-
не регулювання діяльності суб’єктів 
господарювання має бути достатньо 
збалансованим, а співвідношення пу-
блічних і приватних інтересів при 
цьому повинне виражатися в такому 
державному впливі, що надає можли-
вість таким суб’єктам ефективно роз-
виватися, забезпечуючи необхідні пу-
блічні потреби й інтереси [15, с. 182].

Таким чином, з урахуванням наве-
деного вище і визначаються суб’єкти, 
що регулюють відносини на водному 
транспорті. Доречним буде зробити їх 
перелік із посиланнями на їх повно-
важення і завдання згідно із чинним 
законодавством, які прямо або опосе-
редковано визначають регулювання го-
сподарювання на водному транспорті. 
Отже, основними суб’єктами, що регу-
люють вказані відносини, визначено:

– Комітет із питань транспорту;
– Департамент реформування та 

функціонування морського та річкового 
транспорту;

– Державна служба морського та 
річкового транспорту України;

– Адміністрація морських портів 
України;

– Державна служба України з без-
пеки на транспорті (Укртрансбезпека).

Комітет із питань транспорту Вер-
ховної Ради України відповідно до стат-
ті 11 Розділу II Закону України «Про 
комітети Верховної Ради України» 
здійснює законопроектну, організацій-
ну та контрольну функції [16].

Департамент реформування та 
функціонування морського та річково-
го транспорту Мінінфраструктури має 
завдання: участь у створенні рівних 
умов для розвитку господарської діяль-
ності підприємств морського та річково-
го транспорту всіх форм власності [17].

Державна служба морського та річ-
кового транспорту України (Морська 

адміністрація) відповідно до Положен-
ня про Державну службу морського 
та річкового транспорту України має 
такі завдання (див. п. 34-36 ч. 4 Поло-
ження [18]): 

1) здійснює ліцензування господар-
ської діяльності з надання послуг із пе-
ревезення пасажирів, небезпечних ван-
тажів, небезпечних відходів морським і 
річковим транспортом; 

2) здійснює контроль за додержан-
ням ліцензійних умов під час прова-
дження господарської діяльності з 
надання послуг із перевезення паса-
жирів, небезпечних вантажів, небез-
печних відходів морським і річковим 
транспортом; 

3) видає розпорядження про усу-
нення суб’єктами господарювання по-
рушень ліцензійних умов провадження 
господарської діяльності з надання по-
слуг із перевезення пасажирів, небез-
печних вантажів, небезпечних відходів 
морським і річковим транспортом. 

Адміністрація морських портів 
України згідно з параграфом 2.2. Ста-
туту має предмет діяльності, який ви-
значається як забезпечення створення 
рівних і конкурентних умов ведення 
господарської діяльності та отримання 
послуг у морських портах [19, c. 5]. 
При цьому відповідно до пункту 6.2.2. 
параграфу 6.2. Статуту на підприєм-
ство покладено конкретні обов’язки. 
Воно забезпечує розроблення та ме-
тодичне керівництво з питань дотри-
мання підрозділами підприємства та ін-
шими суб’єктами господарювання, що 
провадять діяльність у морських пор-
тах, чинних правил та інструкцій, які 
встановлюють порядок надання послуг 
з обслуговування пасажирів, оброблен-
ня транспортних засобів, вантажів, 
багажу та оформлення транспортних, 
вантажних та облікових документів, 
проводить інші заходи з питань комер-
ційної та логістичної експлуатації мор-
ських портів [19, c. 22]. 

Державна служба України з безпе-
ки на транспорті (Укртрансбезпека) 
відповідно до покладених на неї за-
вдань у пункті 5 Положення про Дер-
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жавну службу України з безпеки на 
транспорті, затвердженого Постановою 
Кабінету Міністрів України № 103 від 
11 лютого 2015 р.:

1) здійснює ліцензування господар-
ської діяльності з надання послуг із 
перевезення пасажирів, небезпечних 
вантажів, багажу автомобільним, за-
лізничним, морським та річковим тран-
спортом; 

2) здійснює контроль за додержан-
ням ліцензійних умов під час прова-
дження господарської діяльності з 
надання послуг із перевезення паса-
жирів, небезпечних вантажів, багажу 
автомобільним, залізничним, морським 
та річковим транспортом; 

3) видає розпорядження про усу-
нення суб’єктами господарювання по-
рушень ліцензійних умов проваджен-
ня господарської діяльності з надання 
послуг із перевезення пасажирів, не-
безпечних вантажів, багажу автомо-
більним, залізничним, морським та річ-
ковим транспортом; 

4) проводить перевірки за додер-
жанням суб’єктами господарювання, 
фізичними особами та юридичними 
особами вимог законодавства про тран-
спорт (див. підпункти 4, 5, 52, 54 По-
ложення [20]).

Звертаємо увагу на те, що нами 
були виявлені деякі з перелічених ор-
ганів публічної влади, що не мають ані 
господарських прав, ані обов’язків у 
сфері водного транспорту, але при цьо-
му мають «господарські» завдання. 

У загальному розумінні «завдан-
ня» представляє собою те, що потре-
бує виконання, вирішення [21, c. 175]; 
виконання всього, реалізація чого за-
безпечується ним чи повинна забез-
печуватися [22, с. 60]; кінцеві цілі, на 
які спрямована діяльність [23, с. 193]; 
безпосередня мета організації, що 
піддається кількісній характеристиці 
[24, c. 148]. Отже, завдання вказує на 
мету діяльності, тобто це вектор, якого 
дотримуються задля отримання бажа-
ного результату. У випадку з органами, 
що регулюють господарські відносини 
на водному транспорті, їх метою діяль-

ності є дотримання суб’єктів господа-
рювання умов законності на морсько-
му та річковому транспорті. У зв’язку 
із цим вважаємо за необхідне додати 
до умов приналежності суб’єктів саме 
до господарських їх завдання, а також 
правове регулювання надання послуг 
суб’єктам господарювання з охорони 
та безпеки, самозабезпечення суб’єк-
тами господарювання своєї економічної 
безпеки, інституту юридичної відпові-
дальності суб’єктів господарювання, ді-
яльності з надання послуг з охорони та 
безпеки. Такі правовідносини природно 
притаманні саме господарсько-правово-
му регулюванню водного транспорту. 
Однією з основ стійкого і стабільного 
функціонування суб’єктів господарю-
вання є отримання якісних послуг з 
охорони та забезпечення їх економічної 
безпеки, про що свідчать відомі факти 
на водному транспорті за останнє де-
сятиліття. На ринку Україні ці послуги 
надаються в основному недержавними 
компаніями різної господарської спря-
мованості: охоронними, консалтин-
говими, кадровими, інформаційними, 
аналітичними і т.д. Крім цього, суб’єк-
ти господарювання самостійно вжива-
ють заходи із забезпечення економіч-
ної безпеки шляхом створення у своїй 
структурі охоронних підрозділів і під-
розділів внутрішньої безпеки. Разом із 
тим діяльність із надання охоронних та 
інших послуг, спрямованих на забез-
печення економічної безпеки суб’єктів 
господарювання, та така ж діяльність, 
що здійснюється самими суб’єктами, 
залишається неврегульованою в зако-
нодавчому відношенні [25, c. 72]. Від-
сутність окремого законодавчого акта, 
який регулює діяльність із забезпечен-
ня економічної безпеки суб’єктів го-
сподарювання, негативно впливає на 
розвиток відповідного виду діяльності, 
створення нових підприємств і робочих 
місць, «прозорість» ведення бізнесу. 
Саме тому назріла необхідність роз-
роблення та прийняття спеціального 
закону, який би регулював послуги та 
відносини із забезпечення економічної 
безпеки суб’єктів господарювання, їх 
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взаємодію з правоохоронними органа-
ми України. 

Як відомо, спеціалізовані послуги в 
річкових, морських портах, морських 
рибних портах та аеропортах відповід-
но до переліку, визначеного Кабінетом 
Міністрів України, згідно зі статтею 
5 Закону України «Про природні мо-
нополії» є сферами, діяльність в яких 
здійснюється суб’єктами природної 
монополій [26]. У країнах із ринко-
вою економікою діяльність суб’єктів 
господарювання, які працюють в умо-
вах природної монополії, піддається 
регулюючому впливу з боку держави. 
У різних державах це регулювання 
здійснюється по-різному, але існують 
два основні шляхи: перший – створен-
ня спеціальних уповноважених органів 
регулювання, у сферу компетенції яких 
входить контроль за діяльністю фірм, у 
тому числі приватних, і другий – регу-
лювання з боку держави як реалізація 
прав його власника на державні підпри-
ємства [27; 4, с. 293]. Так, стаття 4 За-
кону України «Про природні монополії» 
визначає, що державне регулювання 
діяльності суб’єктів природних моно-
полій у сферах, визначених у статті 
5 вказаного Закону, здійснюється на-
ціональними комісіями регулювання 
природних монополій, які утворюють-
ся і функціонують відповідно до цього 
Закону [26]. У випадках, встановлених 
законом, державне регулювання діяль-
ності суб’єктів природних монополій 
може здійснюватися органами виконав-
чої влади та органами місцевого само-
врядування. Якщо діяльність суб’єктів 
природних монополій, яка підлягає 
регулюванню згідно із цим Законом, 
спрямована на задоволення потреб 
окремого регіону, то функції держав-
ного регулювання діяльності суб’єктів 
природних монополій, визначені цим 
Законом, можуть бути делеговані в 
установленому порядку Раді міністрів 
Автономної Республіки Крим, облас-
ним, Київській та Севастопольській 
міським державним адміністраціям із 
наданням їм повноважень, передбаче-
них статтею 14 цього Закону [26].

Крім того, сама специфіка регулю-
вання транспортних правовідносин 
передбачає її артикульоване відобра-
ження. Відмітимо, що перший крок до 
відмежування господарських правовід-
носин у портах зробив Ю. Драпайло, 
який виявив та класифікував суб’єктів 
господарських правовідносин у мор-
ських портах за функціональним при-
значенням [28, c. 9], проте ці відноси-
ни, по-перше, значно вужчі, ніж ті, що 
передбачаються водним транспортом, 
а по-друге, відмінні за своєю правовою 
природою. У зв’язку із цим назріла не-
обхідність у впровадженні авторського 
поняття в науковий обіг. Отже, «суб’єк-
ти господарсько-правового регулювання 
водного транспорту» – учасники відно-
син у сфері господарювання, діяльність 
яких прямо або опосередковано стосу-
ється регулювання господарювання на 
морському та річковому транспорті. 

Таким чином, окреслений перелік 
органів публічної влади, які регулю-
ють відносини на морському та річному 
транспорті, складає розмежований і чіт-
ко визначений склад господарсько-тран-
спортних правовідносин, які ні на док-
тринальному, ні на законодавчому 
рівнях не знайшли свого відображення, 
незважаючи на те, що всі наявні ознаки 
«суб’єктів господарсько-правового регу-
лювання водного транспорту» вказують 
на можливість, обґрунтованість та на-
гальну потребу їх виявлення та надання 
змістовно-правового наповнення.

Ключові слова: суб’єкти, суб’єкти 
господарсько-правового регулювання, 
водний транспорт.

Стаття присвячена вивченню 
суб’єктного складу органів, що ре-
гулюють господарські відносини на 
водному транспорті. Уперше було 
обґрунтовано необхідність розши-
рення умов приналежності суб’єктів 
до господарських та введення нових 
компонентів. Запропоновано автор-
ське поняття «суб’єкти господар-
сько-правового регулювання водного 
транспорту».
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Статья посвящена изучению 
субъектного состава органов, регу-
лирующих хозяйственные отноше-
ния на водном транспорте. Впервые 
была обоснована необходимость рас-
ширения условий принадлежности 
субъектов к хозяйственным и введе-
ния новых компонентов. Предложе-
но авторское понятие «субъекты хо-
зяйственно-правового регулирования 
водного транспорта».

The article is devoted to the study 
of the subject composition of bodies 
regulating economic relations on wa-
ter transport. For the first time, it was 
justified to expand the conditions for 
the subjects to belong to economic enti-
ties and introduce new components. An 
author’s concept «subjects of economic 
and legal regulation of water trans-
port» was proposed.
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