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України іноземних військових кораблів, затверджені постановою 
КМУ від 16.05.1996 р. Аналіз цього нормативного акту дає підста-
ви зазначати, що правила в контексті нинішньої ситуації в країні є 
застарілими, вони потребують деталізації, переосмислення та пе-
регляду відповідно до Указу Президента «Про рішення Ради наці-
ональної безпеки і оборони України від 02.09.2015 р. «Про нову ре-
дакцію Воєнної доктрини України» від 24.09.2015 р. Перепоною на 
шляху до перегляду цих положень є також той факт, що більшість 
керівних документів є внутрішніми, з обмеженим доступом [5].

Таким чином, вважаємо за потрібне адаптувати норми відпо-
відних нормативно-правових актів, що регулюють діяльність вій-
ськових кораблів, до міжнародних правових актів, чинних редакцій 
Закону України «Про Збройні Сили України», Бойового статуту 
Збройних Сил України, а також нової воєнної доктрини держави.
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Одним із найважливіших засобів здійснення міжнародної тор-
гівлі в сучасних умовах глобалізації є світовий торговельний флот, 
який перевозить близько 90 % всіх зовнішньоекономічних ванта-
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жів. Як відомо, діяльність, пов’язана з експлуатацією морського 
транспорту, є ризиковою і потребує виконання багатьох правил, які 
б відповідали стандартам безпеки мореплавства. Однією з вимог є 
забезпечення судна кваліфікованим екіпажем. Основною особою 
командного складу екіпажу судна є капітан морського торговель-
ного судна, зміст правового статусу якого складає одне з найбільш 
важливих практичних питань у повсякденній діяльності на морі. 
Намагання виявити особливості правового статусу капиітна є ціл-
лю даних тез.

Особливий правовий статус капітана морського торговельного 
судна обумовлений наявністю у нього цілого ряду надзвичайних 
прав і обов’язків в межах багатьох спеціальних правовідносин, різ-
номаніттям і складністю проблем, якому доводиться постійно ви-
рішувати в процесі здійснення мореплавства.

Відповідно до ст. 58 Кодексу торговельного мореплавства 
України (далі – КТМ), капітан судна – це особа, на яку покладаєть-
ся управління судном, у тому числі судноводіння, а також вжиття 
всіх заходів, необхідних для забезпечення безпеки плавання, запо-
бігання забруднення морського середовища, підтримання поряд-
ку на судні, запобігання завдання будь-якої шкоди судну, людям і 
вантажу, що перебувають на ньому. Капітан судна внаслідок свого 
службового становища визнається представником судновласника і 
вантажовласника щодо дій, викликаних потребами судна, вантажу 
або плавання, а також позовів, що стосуються довіреного йому май-
на, якщо на місці немає інших представників судновласника або 
вантажовласника [1, ст. 58].

Поряд із закріпленням правового становища капітана мор-
ського торговельного судна у національному законодавстві, це пи-
тання широко регламентується міжнародними договорами та інши-
ми міжнародно-правовими актами. Так, із більш ніж 800 резолюцій 
Асамблеї Міжнародної морської організації, прийнятих за останні 
40 років, близько 85 відсотків покладають на капітанів додаткові 
права та обов’язки. До цих міжнародно-правових актів слід додати 
численні обов’язкові до виконання постанови, інструкції та прави-
ла, які приймаються державами, під прапором яких плаває судно 
[2, с. 376].

З огляду на факт наділення капитана морського торговельного 
судна багатьма функціями слушним є розподіл їх на певні групи. 
Так, окремі фахівці в галузі морського права всі функції розділяють 
на три групи: управління судном і судноводіння; представництво 
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інтересів судновласника і вантажовласника; адміністративно-влад-
ні функції, делеговані державними органами [3, с. 63]. Під управлін-
ськими функціями слід розуміти безпосереднє навігаційне управ-
ління судном, забезпечення безпеки мореплавства, підтримання 
порядку на судні з правом накладати дисциплінарні стягнення аж 
до відсторонення від виконання службових обов’язків, забезпечен-
ня охорони навколишнього середовища, безпеки вантажу, людей та 
судна. Представництво інтересів судновласника та власника ванта-
жу включає правомочності капітана щодо укладання угод від їх іме-
ні, подання позовів, які стосуються довіреного йому майна, пред-
ставництво інтересів судновласника та власника вантажу в судових 
органах. До адміністративно-владних функцій відносяться дії щодо 
встановлення фактів, що маютьюридичне значення. До них нале-
жить виконання функцій органів дізнання; посвідчення заповіту; 
посвідчення фактівнародження дитини, укладення шлюбу чи смер-
ті. КТМ України з фактів, що маютьюридичне значення, детально 
регламентує засвідчення фактународження дитини і укладення 
шлюбу (ст. 70), засвідчення заповіту і факту смерті (ст. 71) [3, с. 44].

Слід підкреслити, що запропонована класифікація прав та 
обов’язків капітана більш характерна для нормальних умов екс-
плуатації морських суден. Проте, необхідно виділити окремо по-
вноваження капітана за надзвичайних умов плавання. Так, КТМ 
України, а саме ст. 61, передбачає обов’язок капітана щодо надання 
невідкладної медичної допомоги в морі [1, ст. 61]; обов’язок вжити 
всіх необхідних і можливих заходів до рятування людей, судна, до-
кументів та вантажу у разі воєнної небезпеки, піратських дій і за-
хоплення судна [1, ст. 62]; дії капітана у разі загибелі судна [1, ст. 
64]; права капітана на реквізицію провізії та вантажу у разі нестачі 
на судні продовольства [1, ст. 68] та права на продаж дорученого 
йому майна при невідкладній потребі у грошах для продовження 
плавання або утримання екіпажу [1, ст. 69].

Ніяка інша професія не потребує наявності такої сукупності 
професійних якостей, як у капітанів, від яких, крім високоорганізо-
ваних професійних умінь і навичок вимагається сміливість, холод-
нокровність, витримка, мудрість, дисциплінованість, вимогливість 
до себе та інших. Все це робить винятковою роль капітана на судні.

Отже, як висновок зазначимо, що дослідження питань правово-
го статусу капітана торгівельного судна є, по-перше, дуже актуаль-
ним для України як для морської країни; по-друге, дозволило дійти 
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висновку про багатофункційність його прав та обовязків з огляду 
на різні умови, у тому числі надзвичайні, експлуатації морського 
торговельного судна; по-третє, з урахуванням існуючих прогалин 
вітчизняного українського законодавства слід нормативно закріпи-
ти правовий статус капітана судна шляхом розробки якісно нового 
спеціального акта, адекватного сучасному рівню розвитку галузі 
міжнародного торговельного мореплавства.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ  
ВІД ЗІТКНЕННЯ СУДЕН

Здійснення торговельного мореплавства традиційно пов’я-
зується з багатьмя ризиками. Через такі об’єктивні фактори, як 
стихійні лиха, неточність показань техніки тощо неможливо пе-
редбачити усі ситуації, які можуть статися у морі, тому нерідко 
трапляються різні види аварій. Значне місце серед таких аварій по-
сідає зіткнення суден, після чого постають питання стосовно від-
шкодування збитків. Намагання з’ясувати особливості правового 
регулювання саме цих питань складають мету даних тез.

Насамперед, зазначимо, що зіткнення суден передбачає не 
тільки їх фізичне зіткнення, але й випадки, коли збитки заподіяні 
одним судном іншому або особам, вантажу чи іншому майну, що 
знаходяться на судні, виконанням або невиконанням маневру чи 
недотриманням правил судноплавства, навіть якщо при цьому не 
трапилося фізичного зіткнення суден [1, ст. 297 ].

Для забезпечення умов для безпечного мореплавства розроб-
лено та прийнято велику кількість міжнародних та національних 


