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ПРАвОвиЙ РЕЖиМ  
МОРСьКОГО КОРДОНу уКРАЇНи

Статтю присвячено дослідженню сучасного правового режиму морського 
кордону України. Автор розглядає загальні засади визначення морської ділянки 
державного кордону, правовий статус та режим територіального моря України, 
режим морського кордону України, порядок мирного проходження територіаль-
ним морем України, особливості прикордонного режиму та охорони морської 
ділянки державного кордону України.

Ключові слова: кордон, державний кордон, територіальне море, режим дер-
жавного кордону, Україна.

Oleg Stets. Legal Regime of the Maritime Border of Ukraine. – Article.
The article is devoted to the study of the modern legal regime of the maritime 

border of Ukraine. The author considers the general principles of the definition of the 
maritime area of the state border, the legal status and the regime of the territorial sea of 
Ukraine, the regime of the sea border of Ukraine, the procedure for peaceful passage 
of the territorial sea of Ukraine, the features of the border regime and the protection of 
the maritime section of the state border of Ukraine.
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Стец О. Н. Правовой режим морской границы Украины. – Статья.
Статья посвящена исследованию современного правового режима морской 

границы Украины. Автор рассматривает общие принципы определения морского 
участка государственной границы, правовой статус и режим территориального 
моря Украины, режим морской границы Украины, порядок мирного прохода тер-
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риториальным морем Украины, особенности пограничного режима и охраны 
морского участка государственной границы Украины.

Ключевые слова: граница, государственная граница, территориальное море, 
режим государственной границы, Украина.

вступ
Питання делімітації морських кордонів та підтримання їх правового 

режиму у всі часи були одними з фундаментальних для держав, що фор-
мувалися та виборювали права на власні території. Державна територія 
в широкому сенсі – це територія, що належить певній державі. Від тери-
торії інших держав вона відокремлюється державним кордоном. До 
складу державної території належать: суша (материкова частина дер-
жави з анклавами та острови); територіальне море (прибережна смуга 
моря певної ширини); надра у межах технічної досяжності та повітря-
ний простір (Енциклопедичний словник з державного управління 2010, 
с. 45). Територія є матеріальною основою та просторовими межами 
публічної влади, формою виявлення народного суверенітету та самоо-
рганізації громадянського суспільства (Орзіх, 2005, c. 20). Різноманітні 
аспекти приналежності прибережних та значно віддалених від суходолу 
морських просторів впродовж розвитку людських цивілізацій часто 
ставали причинами воєн та підставами скликання багатьох міжнарод-
них конференцій новітнього часу. Норми про державне управління та 
поширення юрисдикції держав на прибережні морські простори зазви-
чай закріплюються в конституціях, а одним із елементів захисту суве-
ренітету держав, їх територіальної цілісності є система належного пра-
вового регулювання суспільних відносин, зокрема у сфері державних 
кордонів (Царенко, 2012, c. 351). Не є виключенням і Україна, відпо-
відно до ст. 13 Конституції, “Земля, її надра, атмосферне повітря, водні 
та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, 
природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) 
економічної зони є об’єктами права власності Українського народу. Від 
імені Українського народу права власника здійснюють органи держав-
ної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених 
цією Конституцією”. Це право власності визнається особливою фор-
мою власності (Крусян, 2010, c. 225).

Такий важливий елемент державного та суспільного життя дер-
жав як перебування на узбережжі океанів, морів, великих судноп-
лавних рік пришвидшує їх прогресивний розвиток, забезпечує стале  
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економічне та політичне зростання, а в історичній ретроспективі – 
саме приморське розташування обумовило становлення потужних 
морських держав світу (Велика Британія, Іспанія тощо) та здійснення 
з часом Великих географічних відкриттів. Вільний вихід до моря 
багато в чому обумовив становлення та розквіт і стародавніх, і сучас-
них народів. За такого вагомого значення, у всі часи важливим було 
також і здійснення ефективної охорони морських кордонів прибереж-
них держав, забезпечення дотримання їх режиму, а також вирішення 
конфліктів і притягнення до відповідальності винних у порушеннях 
встановлених правил. Невипадково найзапекліші наукові та політичні 
дискусії, що точилися з часів середньовіччя аж до кінця ХХ ст., сто-
сувалися саме морських кордонів прибережних держав – визначення 
ширини територіального моря, зовнішня межа якого саме і є держав-
ним морським кордоном прибережної країни. Досягти консенсусу 
стало можливим лише у 1982 році з прийняттям Конвенції ООН з 
морського права (далі – UNCLOS’82), відповідно до норм якої, кожна 
держава має право встановлювати ширину свого територіального 
моря до межі, що не перевищує 12 морських миль, які відмірюються 
від вихідних ліній, визначених відповідно до цієї Конвенції (ст. 3).

Дійсно, встановлення чіткого кордону – головне завдання кожної 
країни світу. Кордон визначає суверенне право держави на організацію 
власної політичної та соціально-економічної системи. Як головна скла-
дова національної безпеки, виконує важливі функції охорони території, 
контролю нелегальної міграції, контрабанди й переміщення злочинних 
угруповань. Кордон – це обов’язковий елемент, що сприяє формуванню 
єдиного державно-територіального організму (Романуха, 2009, c. 110). 
Сьогодні особливо актуальними є питання, пов’язані з забезпеченням 
режиму морського кордону України, відновленням прав України як 
прибережної держави у значних за розмірами прибережних морських 
водах, адже анексія Кримського півострова, ускладнення у викорис-
танні Азовського моря та Керченської протоки, наявність неконтро-
льованих Україною частин морського узбережжя Донецької області 
значно ускладнюють процес підтримання встановлених тут Україною 
режимних правил. Зазначене обумовило обрання мети цього дослі-
дження – визначення сучасного правового режиму морського кордону 
України та окремих проблем його правового забезпечення. Робота базу-
ється на наукових розвідках у царині конституційного (М. П. Орзіх, 
А. Р. Крусян), адміністративного (С. В. Ківалов, Є. В. Додін), морського 
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(Т. В. Аверочкіна, С. О. Кузнецов, В. В. Серафімов) та міжнародного 
(Б. В. Бабін, Ю. В. Боброва, А. Л. Колодкін, В. М. Гуцуляк) права, вра-
ховує новітні тенденції у організаційно-правовому забезпеченні вирі-
шення складених кризових ситуацій у сфері здійснення діяльності в 
прибережних акваторіях України.

І. Морська ділянка державного кордону та територіальне море 
україни

Відповідно до ст. 3 Закону України від 04.11.1991 р. “Про держав-
ний кордон України” (далі – Закон), державний кордон України, якщо 
інше не передбачено міжнародними договорами України, на морі 
встановлюється по зовнішній межі територіального моря України. 
Визначення останнього міститься у ст. 5 цього ж Закону: “До тери-
торіального моря України належать прибережні морські води шири-
ною 12 морських миль, відлічуваних від лінії найбільшого відпливу 
як на материку, так і на островах, що належать Україні, або від пря-
мих вихідних ліній, які з’єднують відповідні точки. … В окремих 
випадках інша ширина територіального моря України може вста-
новлюватись міжнародними договорами України, а при відсутності 
договорів – відповідно до загальновизнаних принципів і норм між-
народного права”. 

Дійсно, територіальне море і є тією водною (морською) терито-
рією держави, що перебуває під її суверенітетом, який здійснюється 
тут у повному обсязі, але, відповідно до ст. 2 UNCLOS’82, з ураху-
ванням цієї Конвенції та інших норм міжнародного права. Зазначене 
відрізняє територіальне море від внутрішніх морських вод держави, 
які фізично входять до його складу, проте, маючи такий самий пра-
вовий статус, здійснення суверенітету тут не підпорядковане нормам 
міжнародного права, а правовий режим не передбачає права мирного 
проходження для суден під іноземними прапорами, що є основною 
характерною рисою правового режиму, передбаченого для територі-
ального моря нормами UNCLOS’82. Таким чином, правовий режим 
зазначених прибережних морських просторів є різним за однакового 
правового статусу – визнання їх морською територією прибережної 
держави з поширенням на неї суверенітету та юрисдикції цієї дер-
жави (Боброва, Гуцуляк, Колодкин, 2007, c. 64). 

Загальна площа територіального моря України становить 29 454 км² 
(Льодовиковий період у заповідній справі, 2014, c. 31), а загальна  
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довжина морського кордону України – 1355 км, з них по Чорному 
морю – 1056,5 км. (Територіальне море України, 2018). Азовське море 
та Керченська протока, відповідно до двостороннього Договору між 
Україною та Російською Федерацією 2003 р., історично є внутріш-
німи водами цих держав (ст. 1). Цією двосторонньою угодою також 
передбачається договірний порядок розмежування Азовського моря 
лінією державного кордону між державами, а також врегулювання 
питань, що стосуються акваторії Керченської протоки. Проте досі від-
повідних домовленостей не досягнуто і у цих акваторіях морські дер-
жавні кордони не визначено. Відсутність упродовж тривалого часу 
суттєвого прогресу між Україною і РФ з питань Азово-Керченського 
врегулювання не дозволяє належним чином підтримувати режим дер-
жавного кордону в акваторії, створює суттєві перешкоди у процесі 
впровадження господарської діяльності в регіоні, а також не дозволяє 
ефективно протидіяти протиправній діяльності та забезпечувати без-
пеку судноплавства в Азово-Керченській акваторії (Сіцінський, 2014, 
c. 155). Ускладненню сприяє також криза, яка склалася навколо анек-
сованого Кримського півострова та його прибережних морських вод, 
а також у зв’язку з фактичною неможливістю здійснення прав України 
як прибережної держави у цих водах, їх обмеженнями у Керченській 
протоці (Керч-Єнікальському каналі) та Азовському морі. 

Маємо також пригадати, що Азовське море у прийнятому під час 
проведення Першої (Женевської) конференції ООН 1958 р. з мор-
ського права Меморандумі Секретаріату ООН щодо історичних вод 
було визнано історичними водами, але на той час його узбережжя 
належали однієї державі та необхідність його розмежування була 
відсутня. Крім того, незважаючи на поступове дослідження в межах 
ООН питань, пов’язаних з історичними водами (у 1962 р. було під-
готовлене Дослідження “Юридичний режим історичних вод, вклю-
чаючи історичні затоки”), досі ці документи не покладені в основу 
міжнародної угоди (Аверочкина, 2013, c. 85) і проблематика історич-
них вод, зокрема правових підстав та механізмів їх встановлення на 
міжнародному рівні не визначена і залишена на розсуд прибережних 
держав. А згаданий договір та зазначення в ньому про історичність 
належності вод Азовського моря і Керченської протоки до категорії 
внутрішніх вод є одним з прикладів встановлення такого статусу для 
морських акваторій, а також їх виключення (завдяки цьому статусу) 
з-під дії норм міжнародного права (Кузнецов, Аверочкіна, 2017, c. 42). 
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Вочевидь, у цій ситуації повна невизначеність меж як між вну-
трішніми водами України та РФ в Азовському морі, так і між підкон-
трольними Україні та підконтрольними агресору українськими вну-
трішніми водами Азова, розташованими поблизу Криму, Арабатської 
стрілки та Новоазовського району Донецької області, залишає агре-
сору широке поле для провокацій і маніпуляцій, зокрема з залучен-
ням торговельних суден під прапором третіх держав або проти таких 
суден, з використанням “ДНР”, “ІГІЛ” та інших терористичних орга-
нізацій (Бабін, Плешко, 2017, c. 28).

ІІ. загальні засади правового режиму морського кордону 
україни

Загальні засади правового режиму морського кордону України 
визначені у Законі, відповідно до ст. 8 якого, режим державного кор-
дону України – це порядок перетинання державного кордону України, 
плавання і перебування українських та іноземних невійськових суден 
і військових кораблів у територіальному морі та внутрішніх водах 
України, заходження іноземних невійськових суден і військових кора-
блів у внутрішні води і порти України та перебування в них, утри-
мання державного кордону України, провадження робіт, промислової 
та іншої діяльності на державному кордоні України. 

Морське сполучення через державний кордон України здійсню-
ється в пунктах пропуску, що встановлюються Кабінетом Міністрів 
України відповідно до законодавства і міжнародних договорів 
України, а також поза пунктами пропуску через державний кордон 
України у випадках, визначених законодавством. Пункт пропуску 
через державний кордон України – це спеціально виділена територія 
у морських та річкових портах з комплексом будівель, споруд і тех-
нічних засобів, де здійснюються прикордонний, митний та інші види 
контролю і пропуск через державний кордон осіб, транспортних засо-
бів, вантажів та іншого майна. 

Відповідно до норм Положення про пункти пропуску через дер-
жавний кордон та пункти контролю, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 р. № 751, межі території 
та акваторії пункту пропуску, пункту контролю для морського спо-
лучення на території та акваторії морського порту визначаються 
і затверджуються наказом начальника адміністрації морського 
порту (на території морського рибного порту – наказом начальника  



188

морського рибного порту, а на території морських терміналів – влас-
никами морських терміналів) за погодженням з начальником органу 
охорони державного кордону, у зоні відповідальності якого перебу-
ває пункт пропуску, пункт контролю, та начальником відповідного 
митного органу. Пункти пропуску через державний кордон, відкриті 
до набрання чинності Законом України “Про морські порти України” 
на територіях знаходження підприємств морського транспорту, на які 
на день набрання чинності цим Законом поширюється визначення 
терміна “морський термінал”, продовжують функціонувати в межах 
територій відповідних морських портів. 

У пунктах пропуску діє відповідний правовий режим – порядок 
перебування і пересування всіх осіб і транспортних засобів у межах 
території морських і річкових портів, відкритих для міжнародного 
сполучення, а також здійснення іншої діяльності, пов’язаної з про-
пуском через державний кордон України осіб, транспортних засобів, 
вантажів. У приміщеннях і місцях, де здійснюється прикордонний 
контроль, Державна прикордонна служба України встановлює додат-
кові режимні правила, що регламентують порядок допуску в них осіб, 
які беруть участь у контролі та обслуговуванні пасажирів і транспорт-
них засобів закордонного прямування, відправленні з пунктів про-
пуску транспортних засобів, що вибувають за кордон і прибувають в 
Україну, а також інші обмеження для запобігання незаконному пере-
тинанню державного кордону України (Закон про державний кордон). 

Також Законом встановлено, що іноземні невійськові судна і вій-
ськові кораблі, які зайшли до територіального моря України з пору-
шенням встановлених правил заходження в ці води, є порушниками 
режиму державного кордону (порушниками державного кордону 
України). Іноземні підводні човни та інші підводні транспортні засоби 
є порушниками державного кордону України і в тих випадках, коли 
вони перетинають державний кордон України в підводному поло-
женні або перебувають у цьому положенні під час плавання та пере-
бування в територіальному морі України. Порушенням державного 
кордону України є також перетинання його будь-якими технічними 
або іншими засобами без відповідного на те дозволу чи з порушенням 
встановленого порядку. При цьому, не є порушеннями правил перети-
нання державного кордону України вимушене перетинання держав-
ного кордону особами, транспортними засобами на суші, заходження 
іноземних невійськових суден і військових кораблів у територіальне 
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море України, вчинені в стані крайньої необхідності, а також за інших 
вимушених обставин.

ІІІ. Мирне проходження територіальним морем україни
Витоки правового інституту мирного проходження територіаль-

ним морем прибережної держави належать до часів середньовіччя, 
у ті часи таке право передбачало можливість вільного заходження до 
прибережних вод суден дружніх держав у пошуку притулку, допо-
моги, захисту тощо. Незважаючи на те, що впродовж століть різниця 
між внутрішніми водами і територіальним морем не проводилася, цей 
інститут отримав широку підтримку в національних законодавствах, 
забезпечувався прибережними країнами, широко застосовувався у їх 
водах та згодом увійшов до міжнародних морських угод ХХ ст., але 
став притаманним правовому режиму саме територіального моря, а 
не внутрішніх вод, встановлення режиму яких належить до внутріш-
ніх справ лише прибережної держави.

Відповідно до ст. 13 Закону, мирне проходження через територіальне 
море України здійснюється з метою його перетинання без заходження 
у внутрішні води України або з метою проходження у внутрішні води 
і порти України чи виходу з них у відкрите море. Проходження вважа-
ється мирним, якщо при цьому не порушується мир, а також право-
порядок або безпека України. Іноземні невійськові судна та військові 
кораблі користуються правом мирного проходження через терито-
ріальне море України відповідно до законодавства України і міжна-
родних договорів України. Іноземні невійськові судна, здійснюючи 
мирне проходження, повинні прямувати звичайним навігаційним кур-
сом або курсом, рекомендованим компетентними органами України, 
а також морськими коридорами або відповідно до схем поділу руху, 
які вказуються на морських картах, опублікованих у встановленому 
порядку. Капітан іноземного невійськового судна, яке порушило пра-
вила мирного проходження, несе відповідальність згідно з законо-
давством України. Іноземні військові кораблі, а також підводні тран-
спортні засоби здійснюють мирне проходження через територіальне 
море України в порядку, який встановлюється Кабінетом Міністрів 
України. При цьому підводні човни, інші підводні транспортні засоби 
повинні йти на поверхні і під своїм прапором. У разі недодержання 
законодавства України, що стосується проходу іноземного невій-
ськового судна або військового корабля (підводного човна, іншого  



190

підводного транспортного засобу) через територіальне море України, 
та нехтування звернутою до них вимогою про необхідність додер-
жання законодавства компетентні органи України вправі зажадати від 
судна (корабля) негайно залишити територіальне море України.

Відповідно до Правил плавання і перебування в територіальному 
морі, внутрішніх водах, на рейдах та в портах України іноземних 
військових кораблів, затверджених постановою Кабінету Міністрів 
України від 16.05.1996 № 529 (далі – Правила), іноземні військові 
кораблі зобов’язані додержувати правил радіозв’язку, навігаційних, 
санітарних та інших правил. У разі вимушеного недодержання іно-
земним військовим кораблем правил плавання і перебування в тери-
торіальному морі України командир іноземного військового кора-
бля повинен негайно повідомити про це адміністрацію найближчого 
порту України. Під час плавання і перебування в територіальному 
морі України іноземні військові кораблі повинні користуватися послу-
гами лоцманської і криголамної служби в тих районах, де лоцман-
ське та криголамне проведення є обов’язковим. У територіальному 
морі України іноземні військові кораблі не повинні заходити до тих 
районів, в яких забороняється їх плавання і перебування. У разі недо-
держання законів і правил України командиру іноземного військового 
корабля (загону) ставляться вимоги щодо необхідності їх додержання, 
а у разі ігнорування такої вимоги йому може бути запропоновано 
негайно залишити територіальне море України (пп. 4-7 Правил).

Визначені у Правилах норми про мирне проходження іноземних 
військових кораблів відповідають Закону та UNCLOS’82 і передбача-
ють, що таке проходження є мирним, якщо ним не порушується мир, 
а також правопорядок або безпека України. Воно має бути безперерв-
ним і швидким, може включати зупинку і стоянку на якорі, пов’язані 
із звичайним плаванням або необхідні внаслідок непереборної сили 
чи лиха, або з метою надання допомоги особам, суднам чи літальним 
апаратам, які перебувають у небезпеці чи зазнали лиха (п. 10 Правил). 

У Правилах міститься перелік видів діяльності, що забороняються 
до вчинення іноземним військовим кораблям при здійсненні мирного 
проходження (загроза силою або її застосування проти суверенітету, 
територіальної цілісності або політичної незалежності України чи 
якимось іншим чином на порушення принципів міжнародного права, 
відображених у Статуті ООН; будь-які маневри або навчання із зброєю 
будь-якого виду; будь-який акт, спрямований на збирання інформації 
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на шкоду обороні або безпеці України тощо), які ґрунтуються та від-
повідають положенням UNCLOS’82. Наявність норм з переліком дій, 
що характеризують проходження іноземного військового корабля у 
якості “немирного”, у Правилах, затверджених в Україні у 1996 р., і 
які по суті є тотожними правилам, закріпленим у UNCLOS’82, пояс-
нюється тим, що Україна ратифікувала цю Конвенцію лише через 
3 роки – у 1999 р. (Закон про ратифікацію, 1999), а діюча на той час 
стосовно України Конвенція про територіальне море та прилеглу зону 
1958 р. таких правил не містила.

Іноземні невійськові судна під час плавання і перебування в тери-
торіальному морі України також зобов’язані додержувати правил раді-
озв’язку, навігаційних та інших правил. У разі вимушеного заходження 
в територіальне море України або у разі вимушеного недодержання 
правил плавання і перебування в цих водах такими суднами має бути 
повідомлено про це адміністрацію найближчого порту України. Будь-
яка промислова, дослідна і пошукова діяльність іноземних невійсько-
вих суден та військових кораблів у територіальному морі України забо-
роняється, за винятком випадків, коли така діяльність здійснюється з 
дозволу компетентних органів України або на підставі міжнародних 
договорів України. Крім того, у територіальному морі України рішен-
ням компетентних органів України можуть бути встановлені райони, в 
яких тимчасово забороняється плавання і перебування українських та 
іноземних невійськових суден і військових кораблів.

Судноплавство та інші види використання морських просторів 
у межах територіального моря провадяться відповідно до законо-
давства України та міжнародних договорів України і здійснюються 
таким чином, щоб забезпечувався належний порядок на державному 
кордоні України. Компетентними органами України за погодженням 
з органами Державної прикордонної служби України з урахуванням 
місцевих умов установлюється порядок здійснення всіх видів госпо-
дарської діяльності на державному кордоні України. У разі загрози 
поширення особливо небезпечних інфекційних хвороб на території 
України або іноземної держави сполучення через державний кордон 
України на загрожуючих ділянках за рішенням Кабінету Міністрів 
України може бути тимчасово обмежено чи припинено, або встанов-
лено карантин для людей, тварин, вантажів, насінного, садивного 
матеріалу та іншої продукції тваринного і рослинного походження, 
що перетинають державний кордон України. (ст. 15-19 Закону).
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Аналіз норм Закону та Правил плавання і перебування в терито-
ріальному морі, внутрішніх водах, на рейдах та в портах України 
іноземних військових кораблів, якими визначено правила мирного 
проходження, засвідчив існування термінологічної неузгодженості 
у позначенні мирного проходження в Законі (“прохід”) та Правилах 
(“проходження”), на яку було звернено увагу Т.В. Аверочкіною у 
монографії “Юрисдикція України в прибережних водах: адміністра-
тивно-правовий вимір”. Маємо цілком підтримати висловлені автор-
кою пропозиції щодо необхідності приведення до одноманітності тер-
мінології діючого законодавства та визначити цей вид діяльності саме 
як “мирне проходження” (Аверочкіна, 2018б, c. 238). 

Отже, головною характерною рисою правового режиму територі-
ального моря України та перетинання морської ділянки державного 
кордону України є можливість здійснення мирного проходження для 
суден під іноземними прапорами, заборона до вчинення певних дій та, 
звісно, повідомлення засобами зв’язку про характер і процес проход-
ження, що є одним з елементів додержання встановлених Україною 
правил радіозв’язку, навігаційних та інших правил.

ІV. Прикордонний режим 
Відповідно до Закону, з метою забезпечення на державному кор-

доні України належного порядку Кабінетом Міністрів України вста-
новлюється прикордонна смуга, а також можуть установлюватися 
контрольовані прикордонні райони. Контрольовані прикордонні 
райони встановлюються, як правило, в межах території району, міста, 
селища, сільради, прилеглої до державного кордону України або до 
узбережжя моря, що охороняється органами Державної прикордонної 
служби України. До контрольованого прикордонного району включа-
ються також територіальне море України, внутрішні води України і 
частина вод прикордонних річок, озер та інших водойм України і роз-
ташовані в цих водах острови. 

У прикордонній смузі та контрольованому прикордонному районі 
встановлюється прикордонний режим, який регламентує правила 
в’їзду, перебування, проживання, пересування громадян України та 
інших осіб, провадження робіт, обліку та тримання на пристанях, при-
чалах і в пунктах базування самохідних та несамохідних суден, їх пла-
вання та пересування у внутрішніх водах України. Порядок обліку і 
тримання самохідних та несамохідних суден на пристанях, причалах 
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і в пунктах базування, їх плавання і пересування в територіальному 
морі і внутрішніх водах України поширюється і на територію району, 
міста, селища, сільради, що прилягає до державного кордону України 
або до узбережжя моря, яке охороняється органами Державної при-
кордонної служби України, де прикордонну смугу та контрольований 
прикордонний район не встановлено. Дозвіл на в’їзд, перебування, про-
живання, провадження робіт і пропуск у прикордонну смугу дає і здійс-
нює Державна прикордонна служба України. У необхідних випадках 
за її рішенням можуть запроваджуватися додаткові тимчасові режимні 
обмеження на в’їзд і провадження робіт у прикордонній смузі.

Положенням про прикордонний режим, затвердженим постано-
вою Кабінету Міністрів України від 27.07.1998 р. № 1147, визнача-
ється порядок обліку та тримання на об’єктах базування маломірних 
суден, інших плавзасобів, їх плавання та пересування у територіаль-
ному морі та внутрішніх водах. Так, п. 33 Положення передбачається, 
що маломірні судна, інші плавзасоби можуть виходити (крім засобів 
розваг на воді, які виходять на відстань до 2 морських миль) у тери-
торіальне море України згідно з інструкціями про порядок обліку та 
випуску маломірних суден, інших плавзасобів у територіальне море 
України за умови завчасного, не пізніше ніж за одну годину до виходу, 
інформування адміністраціями об’єктів базування, які ними обліко-
вуються, відповідних підрозділів Державної прикордонної служби, у 
зоні відповідальності яких вони перебувають. А згідно з п. 36, під 
час плавання і перебування торговельних та маломірних суден, інших 
плавзасобів у територіальному морі та внутрішніх водах забороня-
ється їх підхід до іноземних та українських суден закордонного пря-
мування (крім випадків, пов’язаних із стихійним лихом, аварією та 
катастрофою, за умови завчасного інформування капітаном (судново-
дієм, стерновим-мотористом) або власником торговельного та мало-
мірного судна, іншого плавзасобу підрозділу Державної прикордон-
ної служби, у зоні відповідальності якого буде здійснюватися підхід, 
але не пізніше здійснення таких заходів).

Порядком здійснення координації діяльності органів виконав-
чої влади та органів місцевого самоврядування з питань додержання 
режимів на державному кордоні, затвердженим постановою Кабінету 
Міністрів України від 18.01.1999 р. № 48, передбачаються основні 
напрями координації Адміністрацією Держприкордонслужби діяль-
ності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, 
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що здійснюють різні види контролю у пунктах пропуску через дер-
жавний кордон або беруть участь у забезпеченні режиму державного 
кордону, прикордонного режиму і режиму в пунктах пропуску через 
державний кордон відповідно до Закону. Так, зокрема, п. 3 цього 
Порядку визначено сфери діяльності кожного з органів, що здій-
снюють контрольні та забезпечувальні функції у пунктах пропуску 
через державний кордон (Адміністрації Держприкордонслужби, 
ДФС, Мінінфраструктури тощо) а п. 4 закріплено координуючі функ-
ції Адміністрації Держприкордонслужби та її структурних підрозді-
лів у діяльності відповідно центральних і місцевих органів виконав-
чої влади та органів місцевого самоврядування з питань: організації 
та здійснення пропуску через державний кордон осіб, транспортних 
засобів, вантажів; додержання усіма невійськовими суднами і вій-
ськовими кораблями встановленого порядку плавання та перебування 
в територіальному морі, внутрішніх водах, а також у частині вод при-
кордонних річок, озер та інших водойм, що належать Україні; прова-
дження різних робіт, промислової та іншої діяльності на державному 
кордоні у межах прикордонної смуги; додержання прикордонного 
режиму в прикордонній смузі та контрольованому прикордонному 
районі, режиму в пунктах пропуску через державний кордон; врегу-
лювання прикордонних інцидентів на державному кордоні; залучення 
громадян України на добровільних засадах до участі в охороні дер-
жавного кордону.

Рішення Адміністрації Держприкордонслужби та інших органів 
управління Державною прикордонною службою України, прийняті 
в межах їх повноважень і зареєстровані в органах системи Мін’юсту 
в установленому порядку, обов’язкові для виконання органами вико-
навчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, 
установами, організаціями та громадянами (п. 6 Порядку здійснення 
координації діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування з питань додержання режимів на державному кордоні).

У нормах цього Порядку також мають місце окремі вади нормотвор-
чої техніки. Так, у п. 6 – “4. Адміністрація Держприкордонслужби 
та його структурні підрозділи ….” (тут і далі курсив автора. – 
О.С.); у п. 1 – “Цей Порядок визначає основні напрями координа-
ції Адміністрації Держприкордонслужби діяльності….”. Вірогідно, 
ці неузгодженості виникли у тексті Порядку при заміні слова 
“Держкомкордон” словами “Адміністрація Держприкордонслужби” 
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згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 04.09.2003 р. 
№ 1402 “Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів 
України та визнання такими, що втратили чинність, постанов Кабінету 
Міністрів України від 2 червня 1998 р. № 789 та від 11 липня 2002 р. 
№ 984” і потребують виправлення. 

V. Охорона морської ділянки державного кордону україни
Морською доктриною України до 2035 р. (Постанова про затвер-

дження Морської доктрини України, 2009) одним з основних завдань 
державної морської політики визначено розв’язання завдань, покла-
дених на Військово-Морські Сили Збройних Сил України і Морську 
охорону Держприкордонслужби, на рівні, достатньому для участі у 
забезпеченні територіальної цілісності, політичної та економічної 
незалежності України, непорушності її державного кордону на морі 
та захисту інших національних інтересів у сфері морської і військо-
во-морської діяльності держави. Забезпечення територіальної ціліс-
ності, політичної та економічної незалежності України, непорушності 
її державного кордону на морі визнано Доктриною одним з основних 
принципів реалізації державної морської політики України. При 
цьому, зміни у політичному житті України, тимчасова окупація окре-
мих її територій та ускладнення судноплавства в Азовському регіоні 
з особливою актуальністю поставили на порядок денний оновлення 
Морської доктрини України, прийнятої ще у 2009 році. На це звертає 
увагу народний депутат України, академік С.В. Ківалов, зазначаючи, 
що ще в травні 2015 року, був підписаний Указ Президента України 
“Про Стратегію національної безпеки України”. Документом введено 
в дію рішення РНБО про затвердження проекту відповідного доку-
мента. Згідно з Указом, уряд був зобов’язаний в 3-х місячний термін 
затвердити нову редакцію Морської доктрини України, проте досі цей 
програмний документ не оновлений (Сергій Ківалов: нова Морська 
доктрина України має бути прийнята негайно, 2018; Морская док-
трина Украины обеспечит эффективную политику государства в 
области морской деятельнсти, 2018).

Наприкінці 2017 – початку 2018 року розпочалося оновлення ще 
одного програмного документа морської галузі України – Стратегії 
розвитку морських портів України на період до 2038 року (далі – 
Стратегія). У результаті проведених робіт з оновлення Стратегії, 
23 березня 2018 р. її проект було представлено Адміністрацією  
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морських портів України мерам портових міст (АМПУ представила 
проект Стратегії розвитку портів мерам портови міст, 2018). Цілі 
оновленої Стратегії – поліпшення сервісу в морських портах, зба-
лансований розвиток потужностей, збільшення пропускної здатності 
портової інфраструктури, створення умов для залучення приватних 
інвестицій (Серафімов, 2018, с. 431).

Цими програмними документами в остаточному результаті мають 
бути визначені основні напрями сучасної морської політики України 
з урахуванням нових викликів та загроз, з приділенням основної 
уваги питанням відновлення прав України як прибережної держави 
у Чорноморсько-Азовському регіоні з чітко встановленими та ефек-
тивно охоронюваними морськими кордонами. 

Охорона державного кордону України є невід’ємною складовою 
загальнодержавної системи захисту державного кордону і полягає 
у здійсненні Державною прикордонною службою України на суші, 
морі, річках, озерах та інших водоймах, а також Збройними Силами 
України у повітряному та підводному просторі відповідно до наданих 
їм повноважень заходів з метою забезпечення недоторканності дер-
жавного кордону України (ст. 3 Закону).

Охорона державного кордону України на морі покладається на 
Державну прикордонну службу України, а в повітряному та під-
водному просторі в межах територіального моря – на Збройні Сили 
України (ст. 27 Закону). Надійна охорона державного кордону України 
на морській ділянці визнається пріоритетним завданням оператив-
но-службової діяльності Державної прикордонної служби України 
(Мазур, 2017, c. 141). Безпосередньо охорона державного кордону на 
морі покладається на загони Морської охорони Державної прикордон-
ної служби України, а також на прикордонні загони, ділянка відпові-
дальності яких включає відповідну акваторію (Захарчук, 2017, c. 71).

Відповідно до ст. 9 Закону України від 03.04.2003 р. “Про Державну 
прикордонну службу України”, Морська охорона Державної прикор-
донної служби України здійснює: охорону державного кордону на 
морі, річках, озерах та інших водоймах; контроль за плаванням і пере-
буванням українських та іноземних невійськових суден і військових 
кораблів у територіальному морі та внутрішніх водах України, захо-
дженням іноземних невійськових суден і військових кораблів у вну-
трішні води і порти України та перебуванням у них; охорону суве-
ренних прав України в її виключній (морській) економічній зоні та 
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контроль за реалізацією прав і виконанням зобов’язань у цій зоні 
інших держав, українських та іноземних юридичних і фізичних осіб, 
міжнародних організацій. До складу загону морської охорони входять 
кораблі, катери та судна забезпечення.

Як зазначає Д. Захарчук, сьогодні існує низка факторів, які обу-
мовлюють порядок охорони державного кордону на морській ділянці, 
здійснення оперативно-службової діяльності зазначених прикордонних 
загонів. Основними з них є тимчасова окупація Кримського півострова, 
незавершеність питань договірно-правового оформлення морської 
ділянки державного кордону, наявність конфліктів між окремими дер-
жавами Чорноморського басейну, контрабанда кримінального й еконо-
мічного характеру, нелегальна міграція, незаконний видобуток біоло-
гічних та мінеральних ресурсів у виключній (морській) економічній 
зоні та на континентальному шельфі України (Захарчук, 2017, c. 71).

Органи Державної прикордонної служби України при виконанні 
покладених на них завдань щодо іноземних і українських невійсько-
вих суден у територіальному морі України здійснюють заходи адміні-
стративного попередження, заходи адміністративного припинення та 
застосовують заходи адміністративної відповідальності (Аверочкіна, 
2018а, c. 48). Зокрема, відповідно до Закону, вони мають право: 
1) запропонувати судну показати національний прапор, якщо його 
не піднято, провести опит про цілі заходження судна у води України; 
2) запропонувати судну змінити курс, якщо він веде в закритий для 
плавання район; 3) зупинити судно і провести його огляд, якщо воно 
не відповідає на сигнал опиту, перебуває в закритому для плавання 
районі, порушує інші правила заходження у води України, плавання і 
перебування в них, а також займається промисловою та іншою діяль-
ністю на порушення законодавства України, міжнародних договорів 
України; 4) поміщати на судно в необхідних випадках прикордонний 
наряд для супроводження судна в порт або з порту до державного 
кордону України; 5) знімати з судна і затримувати осіб, які вчинили 
злочин і підлягають кримінальній відповідальності за законодав-
ством України, передавати цих осіб органам досудового розсліду-
вання, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України; 
6) переслідувати і затримувати у відкритому морі судно, яке зайшло 
в територіальне море України з порушенням встановлених правил, 
або судно, яке порушило закони чи правила плавання і перебування у 
водах України, до заходження його в територіальне море своєї країни 



198

або третьої держави в разі, якщо переслідування почато в територі-
альному морі України і велося безперервно. 

Іноземне невійськове судно, яке перебуває в територіальному морі 
України, затримується органами Державної прикордонної служби 
України та конвоюється в найближчий порт або інший відповідний 
пункт у випадках, якщо: 1) судно на шкоду безпеці України займа-
ється збиранням інформації або чинить будь-який інший акт, ворожий 
Україні; 2) судно перебуває у районі, оголошеному компетентними 
органами України у встановленому порядку тимчасово закритим для 
плавання; 3) судно незаконно займається будь-якою промисловою, 
дослідницькою або пошуковою діяльністю, скиданням і захоронен-
ням речовин, шкідливих для здоров’я людей або живих ресурсів вод, 
чи інших відходів і матеріалів; 4) судно провадить висадку чи посадку 
людей, вивантаження чи навантаження вантажів у не встановлених 
для цього місцях або у встановлених місцях, але без дозволу компе-
тентних органів України тощо. 

Рішення про затримання іноземного невійськового судна при-
ймається Державною прикордонною службою України після його 
огляду. При цьому судно, яке допустило зазначені порушення, 
затримується органами Державної прикордонної служби України, 
якщо встановлено факт навмисного порушення або якщо судно зав-
дає шкоди безпеці чи іншим інтересам України. Органи Державної 
прикордонної служби України мають право затримати і українське 
невійськове судно, яке допустило зазначені порушення і конвою-
вати його до найближчого порту або іншого відповідного пункту. 
Затримані іноземні невійськові судна передаються у встановленому 
порядку уповноваженим представникам відповідних іноземних дер-
жав, або видворяються за межі територіального моря України, або у 
випадках, передбачених законодавством України, конфіскуються за 
рішенням суду (ст. 27-29, 31, 32 Закону).

Так, 31 грудня 2017 року Військово-Морськими Силами Збройних 
Сил України у взаємодії з Військовою контррозвідкою Служби без-
пеки України та Державною прикордонною службою України була 
припинена спроба контрабанди морем: у територіальному морі 
України було виявлено судно під прапором Танзанії, яке обґрунто-
вано підозрювалося у перевезенні незаконних вантажів та слідувало 
маршрутом Очамчира (Грузія, невизнана Республіка Абхазія) – Варна 
(Болгарія). Судно-порушник було виявлено технічними засобами спо-
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стереження в межах територіального моря України і на виклик не від-
повідало, у зв’язку з чим ракетним катером “Прилуки” було розпочате 
його переслідування. З часом судно-порушник вийшло на зв’язок та 
було опитано згідно з встановленими процедурами, але вимог зупи-
нитися не виконало. Лише після відкриття попереджувального вогню 
по курсу судна ракетним катером “Прилуки” воно було зупинено та 
відконвойовано до порту Одеса. На затриманому судні було виявлено 
1737 ящиків цигарок без акцизних марок. Документи на цей вантаж 
були відсутні (В Черном море задержали иностранное судно с кон-
трабандой, 2018; Катер ВМС Украины открыл огонь из артиллерии, 
преследуя судно-нарушитель, 2018).

Маємо також зазначити, що Законом України від 22.06.2000 р. “Про 
участь громадян в охороні громадського порядку та державного кор-
дону” визначена можливість участі громадян та їх об’єднань в охороні 
державного кордону. Крім того, як зазначає В.Л. Зьолка, згідно з зазна-
ченим Законом громадським формуванням делеговано владні повно-
важення щодо забезпечення правопорядку у сфері охорони держав-
ного кордону, що є виключенням з правила, закріпленого в ч. 4 ст. 4 
Закону України “Про громадські об’єднання”, де зазначено, що “гро-
мадським об’єднанням не можуть надаватися владні повноваження, 
крім випадків, передбачених законом” (Зьолка, 2014, c. 64). Також 
постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.2000 р. № 1872 
затверджено Типовий статут громадського формування з охорони гро-
мадського порядку і державного кордону, описи зразків бланка посвід-
чення і нарукавної пов’язки члена такого формування. Більшість визна-
чених законодавством адміністративних повноважень у сфері охорони 
державного кордону громадські організації реалізують спільно та під 
контролем органів Держприкордонслужби (Зьолка, 2014, c. 66).

висновки
Отже, аналіз сучасного правового режиму морського кордону 

України та його правового забезпечення свідчить, що в Україні зако-
нодавство у сфері встановлення режимних правил прибережних 
акваторій та морської діяльності є добре проробленим, визначає всі 
аспекти забезпечення режиму державного морського кордону, перед-
бачаючи норми про мирне проходження, координацію дій з охо-
рони кордонів і містить норми про забезпечення участі в них гро-
мадян та їх об’єднань, але все ж окремі питання досі залишаються  
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невизначеними та потребують концептуальних змін та оновлення на 
рівні програмних документів, делімітації державних морських кордо-
нів, розмежування прибережних морських просторів і відпрацювання 
нормотворчої техніки.
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