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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

У СФЕРІ МОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І ШЛЯХИ ЇХ 
ВИРІШЕННЯ

У статті проведений юридичний аналіз де-
яких міжнародних договорів та нормативно-
правових актів України, що мають значення 
для правого регулювання національної безпеки 
України у сфері морської діяльності. Також 
автор статті наводить власне визначення 
терміна «національна безпека України у сфері 
морської діяльності». Окрему увагу приділено 
основним прогалинам у правовому регулюванні 
національної безпеки України у сфері морської 
діяльності. За результатами проведеного до-
слідження були зроблені, серед інших, висновки 
щодо необхідності усунення виявлених прога-
лин у праві шляхом прийняття Верховною 
Радою України закону України про внутрішні 
води та територіальне море України із визна-
ченням координат серединної лінії, а також 
затвердження Указом Президента України 
Стратегії морської безпеки України.
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жави. Є різновидом соціального регулюван-
ня. Предмет правового регулювання – пра-
вові, політичні, економічні та інші суспільні 
відносини, впорядкування яких неможливе 
без використання норм права. Правове регу-
лювання забезпечується за допомогою спеці-
ально створеного державою механізму. Голо-
вними складовими елементами цього меха-
нізму є: а) норми права, зафіксовані в законах 
та інших правових актах, якими визначаєть-
ся модель можливої та необхідної поведінки 
суб’єктів суспільних відносин (норми права 
– основа механізму правового регулювання); 
б) юридичні факти, тобто конкретні життєві 
обставини, з якими пов’язані виникнення, 
зміна чи припинення правових відносин; 
в) власне правові відносини, тобто суспільні 
відносини, опосередковані нормами права; 
г) акти реалізації прав та обов’язків суб’єктів 
суспільних відносин, тобто дії цих суб’єктів у 
межах приписів відповідних правових норм; 
ґ) правові санкції щодо порушників норм 
права. Правове регулювання в Україні забез-
печується системою державних органів зако-
нодавчої, виконавчої та судової гілок влади, 
прокуратурою та іншими контролюючими 
органами. Цей процес також зумовлений 
рівнем правосвідомості й правової культури 
громадян [1, с. 692].

Аналогічне тлумачення поняття «правове 
регулювання» містить Юридична енцикло-
педія [2, с. 40 - 41].

У свою чергу, під правовим регулюван-
ням суспільних відносин ми розуміємо лише 
одну з форм впливу права на суспільні відно-

Вважаємо за необхідне почати це дослі-
дження з тлумачення поняття «правове ре-
гулювання». 

Так, правове регулювання (від лат. regu-
lare – спрямовувати, впорядковувати) – це 
один із основних засобів державного впливу 
на суспільні відносини з метою їх упорядку-
вання в інтересах людини, суспільства і дер-
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сини – вплив за допомогою специфічних пра-
вових засобів: норм права, правовідносин, 
актів реалізації [3, с. 436].

Також у контексті цього дослідження, 
необхідно дати тлумачення наступним по-
няттям: «національна безпека», «морська ді-
яльність» та «національна безпека України у 
сфері морської діяльності». 

Відповідно до пункту 9 частини першої 
статті 1 Закону України «Про національну 
безпеку України» національна безпека Укра-
їни – це захищеність державного сувереніте-
ту, територіальної цілісності, демократично-
го конституційного ладу та інших національ-
них інтересів України від реальних та потен-
ційних загроз [4].

Згідно із Морською доктриною України 
до 2035 року морська діяльність – це діяль-
ність у сфері забезпечення сталого еконо-
мічного і соціального розвитку суспільства, 
вивчення, освоєння і використання моря, 
захисту національної безпеки, морська тор-
гівля (комерційні операції, які пов’язані з 
використанням морських суден, купівля-
продаж товарів, що перевозяться морським 
шляхом, фрахтування суден, морське агенту-
вання, морське страхування тощо). Складо-
вими морської діяльності є: торговельне мо-
реплавство, морський транспорт, суднобуду-
вання, військово-морська діяльність, викори-
стання водних біоресурсів та інших ресурсів 
моря, туристична та рекреаційна діяльність, 
а також діяльність у сферах науки, освіти, 
екології і захисту моря [5].

Водночас, чинне законодавство Украї-
ни не містить термінів «національна безпе-
ка України у сфері морської діяльності» або 
«морська безпека України», які є тотожними, 
а також визначення цих термінів. 

Враховуючи згадану вище суттєву прога-
лину в українському праві та проаналізував-
ши Закон України «Про національну безпе-
ку України» [4], Стратегію національної без-
пеки України [6], Морську доктрину Украї-
ни до 2035 року [5], Довідник під назвою 
«Реформування Сектору Морської Безпеки», 
прийнятий органами державної влади США 
[7], Доповідь Генерального Секретаря Орга-
нізації Об’єднаних Націй «Світовий океан та 
морське право» [8], а також розглянувши по-
няття «морська безпека», яке сформульоване 

всесвітньо відомими у галузі морського права 
вченими Наталі Клайн (Natalie Klein), Джоа-
ни Моссоп (Joanna Mossop) та Дональда Рот-
велла (Donald R. Rothwell) [9], автор цього до-
слідження самостійно визначив термін «на-
ціональна безпека України у сфері морської 
діяльності».

Так, національна безпека України у сфері 
морської діяльності – це захищеність націо-
нальних інтересів України на морі від реаль-
них та потенційних загроз, а також забезпе-
чення сталого розвитку України як морської 
держави.

Тобто є очевидним, що забезпечення на-
ціональної безпеки України у сфері морської 
діяльності без її правового регулювання не-
можливе.

Чинне законодавство України містить чи-
сельні нормативно-правові акти, у тому числі 
підзаконні, за допомогою яких здійснюється 
правове регулювання національної безпеки 
України у сфері морської діяльності, а саме: 
Конституцію України, Закон України «Про 
міжнародні договори України», Закон Укра-
їни «Про національну безпеку України», За-
кон України «Про державний кордон Украї-
ни», Закон України «Про засади внутрішньої 
і зовнішньої політики», Закон України «Про 
оборону України», Закон України «Про дер-
жавну таємницю», Закон України «Про роз-
відку», Закон України «Про правовий режим 
воєнного стану», Закон України «Про опера-
тивно-розшукову діяльність», Закон України 
«Про контррозвідувальну діяльність», Закон 
України «Про боротьбу з тероризмом», Закон 
України «Про організаційно-правові основи 
боротьби з організованою злочинністю», За-
кон України «Про основні засади забезпечен-
ня кібербезпеки України», Закон України 
«Про освіту», Закон України «Про наукову і 
науково-технічну діяльність», Закон України 
«Про охорону навколишнього природного 
середовища», Закон України «Про рибне гос-
подарство, промислове рибальство та охоро-
ну водних біоресурсів», Закон України «Про 
транспорт», Закон України «Про морські 
порти України», Закон України «Про Раду 
національної безпеки і оборони України», 
Закон України «Про Збройні Сили України», 
Закон України «Про Службу зовнішньої роз-
відки України», Закон України «Про Служ-
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бу безпеки України», Закон України «Про 
Кабінет Міністрів України», Закон України 
«Про центральні органи виконавчої влади», 
«Про громадські об’єднання», Закон України 
«Про прокуратуру», Закон України «Про На-
ціональну поліцію», Закон України «Про На-
ціональну гвардію України», Закон України 
«Про Державну прикордонну службу Украї-
ни», Закон України «Про державну спеціаль-
ну службу транспорту», Закон України «Про 
Державну службу спеціального зв’язку та за-
хисту інформації України», Закон України 
«Про прилеглу зону України», Закон Укра-
їни «Про виключну (морську) економічну 
зону України», Кодекс торговельного море-
плавства України, Водний кодекс України, 
Кримінальний кодекс України, Цивільний 
кодекс України, Господарський кодекс Укра-
їни, Кодекс України про адміністративні 
правопорушення, Митний кодекс України, 
Бюджетний кодекс України, Кодекс України 
про надра, Кодекс цивільного захисту Укра-
їни, Стратегію національної безпеки Укра-
їни, затверджену Указом Президента Укра-
їни від 14.09.2020 р. № 392/2020, Стратегію 
воєнної безпеки України, затверджену Ука-
зом Президента України від 25.03.2021 р.- 
№ 121/2021, Морську доктрину України на 
період до 2035 року, затверджену постановою 
Кабінету Міністрів України від 07.10.2009 
р. № 1307, Положення про порядок охоро-
ни суверенних прав України у її виключній 
(морській) економічній зоні, затверджене 
постановою Кабінету Міністрів України від 
12.06.1996 р. № 642 тощо. 

Наведений перелік законів та інших нор-
мативно-правових актів не є вичерпним.

Окрім цього, частиною національного за-
конодавства, яке регулює національну без-
пеку України у сфері морської діяльності, є 
наступні міжнародні договори: Статут Орга-
нізації Об’єднаних Націй, Конвенція Орга-
нізації Об’єднаних Націй з морського права, 
Меморандум про гарантії безпеки у зв’язку з 
приєднанням України до Договору про не-
розповсюдження ядерної зброї, Конвенція 
про режим проток, Конвенція про режим 
судноплавства на Дунаї, Конвенція про те-
риторіальне море та прилеглу зону, Конвен-
ція про відкрите море, Конвенція про конти-
нентальний шельф, Міжнародна конвенція з 

охорони людського життя на морі 1974 року, 
Міжнародна конвенція про пошук і рятуван-
ня на морі 1979 року, Міжнародна конвенція 
про підготовку і дипломування моряків та 
несення вахти 1978 року, Міжнародна кон-
венція про стандарти підготовки, сертифіка-
ції персоналу риболовних суден та несення 
вахти 1995 року, Міжнародний кодекс з охо-
рони суден та портових засобів, Міжнародна 
конвенція по запобіганню забрудненню з 
суден 1973 року, Конвенція про боротьбу з 
незаконними актами, спрямованими проти 
безпеки морського судноплавства, Конвен-
ція про міжнародну організацію морського 
супутникового зв’язку (ІНМАРСАТ), Договір 
про принципи діяльності держав по дослі-
дженню і використанню космічного просто-
ру, включаючи Місяць та інші небесні тіла, 
Конвенція про захист Чорного моря від за-
бруднення.

Цей перелік міжнародних договорів 
України також не є вичерпним.

Але не зважаючись на все різноманіття 
згаданих міжнародних договорів, законів, 
кодексів та інших нормативно-правових ак-
тів України, існують суттєві недоліки нор-
мотворчої діяльності, пов’язані з норматив-
но-правовою регламентацією національної 
безпеки України у сфері морської діяльності 
(морської безпеки України), як групи сус-
пільних відносин.

Так, Конвенцією Організації Об’єднаних 
націй з морського права визначені, у тому 
числі, наступні морські простори прибереж-
ної держави: внутрішні води, територіальне 
море, прилегла зона та виключна економічна 
зона [10].

Верховна Рада України, враховуючи від-
повідні положення Конвенції ООН з мор-
ського права та з метою визначення право-
вого режиму виключної (морської) економіч-
ної зони України, прийняла Закон України 
«Про виключну (морську) економічну зону 
України» [11].

12 жовтня 2018 року Рада національної 
безпеки і оборони України ухвалила рішен-
ня «Про невідкладні заходи щодо захисту 
національних інтересів на Півдні та Сході 
України, у Чорному та Азовському морях і 
Керченській протоці, що введене в дію Ука-
зом Президента України [12]. Цим рішен-
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ням, серед іншого, було зобов’язано Кабінет 
Міністрів України ухвалити у місячний строк 
рішення щодо внесення до Верховної Ради 
України проєктів законів України про вну-
трішні води, територіальне море та прилеглу 
зону України із визначенням координат се-
рединної лінії.

6 грудня 2018 року Верховна Рада Украї-
ни прийняла Закон України «Про прилеглу 
зону України», яким встановлено статус та 
визначено правовий режим прилеглої зони 
України, а також порядок реалізації Укра-
їною в цій зоні своїх прав як прибережної 
держави відповідно до Конвенції ООН з 
морського права, інших міжнародних до-
говорів України, загальновизнаних норм і 
принципів міжнародного права, Конституції 
та законів України [13].

Разом з тим, закони України про внутріш-
ні води та територіальне море Верховною 
Радою України не прийняті, координати се-
рединної лінії не визначені та, відповідно, 
порядок реалізації Україною в цих морських 
просторах повноти своїх прав як прибереж-
ної держави станом на липень 2021 року не 
встановлений.

Слід додати, що Закон України «Про 
Державний кордон України» містить при-
писи, що стосуються як внутрішніх вод, так 
і територіального моря України, але пере-
важно лише в контексті режиму та охорони 
державного кордону України [14]. Цей закон 
не містить повноцінного порядку реалізації 
Україною, як прибережною державою, сво-
їх прав у цих морських просторах, а також 
не встановлює координати серединної лінії в 
українських морських просторах.

Вбачаємо за слушне зазначити, що багато 
прибережних держав у світи прийняли влас-
ні спеціальні закони про морські простори, 
зокрема, внутрішні води та територіальне 
море. Наведемо лише декілька прикладів. 
Спеціальні закони про морські простори при-
йняті в Канаді (An Act respecting the oceans of 
Canada, 18 December 1996) [15], Російській 
Федерації (Федеральний Закон «О внутрен-
них морских водах, территориальном море 
и прилежащей зоне Российской Федерации» 
[16], Федеральний Закон «Об исключитель-
ной экономической зоне Российской Феде-
рации» [17], Федеральний Закон «О конти-

нентальном шельфе Российской Федерации» 
[18]), Китайській Народній Республіці (Law 
on the Territorial Sea and the Contiguous Zone 
of 25 February 1992 [19], Exclusive Economic 
Zone and Continental Shelf Act) [20], Сполуче-
ному Королівстві Великої Британії та Північ-
ної Ірландії (Territorial Waters Jurisdiction Act, 
1878 [21], Territorial Sea Act 1987 [22] та інші), 
Румунії (Act concerning the Legal Regime of 
the Internal Waters, the Territorial Sea and the 
Contiguous Zone of Romania, 7 August 1990) 
[23] та інших прибережних державах.

Отже, вважаємо, що Верховній Раді 
України необхідно прийняти єдиний закон 
України про внутрішні води та територіаль-
не море України із визначенням координат 
серединної лінії, який буде мати колосаль-
не комплексне значення для законодавчого 
врегулювання питань національної безпеки 
і оборони.

Ще однією актуальною проблемою пра-
вового регулювання національної безпеки 
України у сфері морської діяльності є відсут-
ність Стратегії морської безпеки України.

У контексті цієї прогалини права слід 
звернути увагу на приписи Закону України 
«Про національну безпеку України» та Стра-
тегію національної безпеки України.

Так, Закон України «Про національну 
безпеку України» відповідно до статей 1, 
2, 17, 19 і 92 Конституції України визначає 
основи та принципи національної безпеки 
і оборони, цілі та основні засади державної 
політики, що гарантуватимуть суспільству і 
кожному громадянину захист від загроз.

Відповідно до пункту 15 частини першої 
статті 1 Закону України «Про національну 
безпеку України» планування у сфері наці-
ональної безпеки – це функція державного 
управління з визначення пріоритетів, за-
вдань і заходів із забезпечення національ-
ної безпеки України, збалансованого роз-
витку складових сектору безпеки і оборони 
на основі оцінки безпекової обстановки та з 
урахуванням фінансово-економічних можли-
востей держави [4].

Метою планування у сферах національної 
безпеки і оборони є забезпечення реалізації 
державної політики у цих сферах шляхом 
розроблення стратегій, концепцій, програм, 
планів розвитку органів сектору безпеки і 
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оборони, управління ресурсами та ефектив-
ного їх розподілу (частина перша статті 25 
Закону України «Про національну безпеку 
України»).

Приписом пункту 19 частини першої 
статті 1 Закону України «Про національну 
безпеку України» встановлено, що Стратегія 
національної безпеки України – це документ, 
що визначає актуальні загрози національній 
безпеці України та відповідні цілі, завдання, 
механізми захисту національних інтересів 
України та є основою для планування і реа-
лізації державної політики у сфері національ-
ної безпеки.

Окрім цього, Стратегія національної без-
пеки України є основним документом довго-
строкового планування, яким визначаються 
основні напрями державної політики у сфері 
національної безпеки (частина перша статті 
26 Закону України «Про національну безпе-
ку України»).

Згідно із частиною третьою статті 26 За-
кону України «Про національну безпеку 
України» Стратегія національної безпеки 
України є основою для підготовки всіх інших 
документів щодо планування у сферах націо-
нальної безпеки і оборони.

Також загрози національній безпеці 
України та відповідні пріоритети державної 
політики у сферах національної безпеки і 
оборони визначаються у Стратегії національ-
ної безпеки України, Стратегії воєнної без-
пеки України, Стратегії кібербезпеки Украї-
ни, інших документах з питань національної 
безпеки і оборони, які схвалюються Радою 
національної безпеки і оборони України і за-
тверджуються указами Президента України 
(частина п’ята статті 3 Закону України «Про 
національну безпеку України»).

Пунктом 4 частини першої статті 13 Зако-
ну України «Про національну безпеку Укра-
їни» встановлено, що керівництво у сферах 
національної безпеки і оборони відповідно 
до Конституції України здійснює Президент 
України, який, серед іншого, видає укази і 
розпорядження з питань національної без-
пеки і оборони, що є обов’язковими до ви-
конання на території України, зокрема, ука-
зами Президента України затверджуються 
Стратегія національної безпеки України, 
Стратегія воєнної безпеки України, інші 

стратегії, доктрини, концепції, якими визна-
чаються актуальні загрози національній без-
пеці, основні напрями і завдання державної 
політики у сферах національної безпеки і 
оборони, розвитку сектору безпеки і оборо-
ни.

Президент України у разі необхідності 
може вносити зміни до Стратегії національної 
безпеки України в установленому порядку 
на підставі частини першої статті 26 Закону 
України «Про національну безпеку України».

Пунктом 55 Стратегії національної без-
пеки України встановлено, що Україна – 
морська і річкова держава. Для реалізації її 
потенціалу будемо захищати свободу судно-
плавства, сприяти ефективному використан-
ню ресурсів Чорного та Азовського морів, 
річок Дніпра і Дунаю, розвивати торговель-
ний флот і Військово-Морські Сили Зброй-
них Сил України.

У пункті 17 Стратегії національної безпе-
ки України також зазначено, що зберігається 
загроза з боку Російської Федерації вільному 
судноплавству у Чорному та Азовському мо-
рях, Керченській протоці.

У свою чергу, відповідно до пункту 66 
Стратегії національної безпеки України ця 
Стратегія є основою для розроблення та-
ких документів щодо планування у сферах 
національної безпеки і оборони, які визнача-
тимуть шляхи та інструменти її реалізації, а 
саме:

Стратегія людського розвитку;
Стратегія воєнної безпеки України;
Стратегія громадської безпеки та 

цивільного захисту України;
Стратегія розвитку оборонно-промисло-

вого комплексу України;
Стратегія економічної безпеки;
Стратегія енергетичної безпеки;
Стратегія екологічної безпеки та адаптації 

до зміни клімату;
Стратегія біобезпеки та біологічного за-

хисту;
Стратегія інформаційної безпеки;
Стратегія кібербезпеки України;
Стратегія зовнішньополітичної 

діяльності;
Стратегія забезпечення державної безпе-

ки;
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Стратегія інтегрованого управління кор-
донами;

Стратегія продовольчої безпеки;
Національна розвідувальна програма.
Водночас, не зважаючи на ту обставину, 

що Україна є морською та річковою держа-
вою, вищезазначений перелік не містить до-
кумента під назвою «Стратегія морської без-
пеки України».

Вважаємо, що Стратегію морської безпеки 
України необхідно розробити та прийняти вже 
у поточному 2021 році, оскільки без цього до-
кументу якісного рівня правового регулювання 
національної безпеки України у сфері морської 
діяльності буде досягнути неможливо.

У Стратегії морської безпеки України 
слід визначити загрози національній безпеці 
у сфері морської діяльності та шляхи досяг-
нення цілей і реалізації пріоритетів держав-
ної політики у цій сфері, зокрема: безпекове 
середовище (глобальні, регіональні та на-
ціональні аспекти) у контексті морської без-
пеки; цілі, пріоритети та завдання державної 
політики у сфері морської діяльності; шляхи 
досягнення цілей державної політики у сфері 
морської діяльності; державні програми, га-
лузеві стратегії та програми, які мають бути 
спрямовані на реалізацію Стратегії морської 
безпеки України, їхні цілі, відповідальних за 
розроблення документів, моніторинг їх ви-
конання та оцінки.

Отже, національна безпека України у 
галузі морської діяльності як певна група 
суспільних відносин фактично існує, але її 
нормативно-правова регламентація частково 
відсутня внаслідок недоліків нормотворчої 
діяльності.

З огляду на все викладене вище, вважає-
мо за потрібне усунити зазначені прогалини 
у праві шляхом: 

1) Прийняття Верховною Радою Укра-
їни закону України про внутрішні води та 
територіальне море України із визначенням 
координат серединної лінії;

2) Внесення змін Указом Президента 
України до пункту 66 Стратегії національ-
ної безпеки України, яким визначено пере-
лік документів щодо планування у сферах 
національної безпеки і оборони. Додати до 
цього переліку документ під назвою «Страте-
гія морської безпеки України»;

3) Затвердження Указом Президента 
України Стратегії морської безпеки України;

4) Прийняття іншими органами дер-
жавної влади нормативно-правових актів, 
необхідних для реалізації Стратегії морської 
безпеки України, та привести всі норматив-
но-правові акти у відповідність із Стратегією 
морської безпеки України.
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