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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність дослідження. Правове регулювання міжнародних поїздок громадян у міжнародних договорах України визначається насамперед розвитком лібералізації візового режиму. Протягом 2015–2018 років візовий режим для всіх громадян України чи окремих категорій було скасовано або спрощено понад 20-ма країнами світу, серед яких Королівство Данія, Турецька Республіка, Об’єднані Арабські Емірати, Туніська Республіка, Республіка Чилі, Республіка Албанія, Японія та інші. Значно посилює актуальність цієї тематики розвиток правового регулювання режиму поїздок громадян України до держав-членів Європейського Союзу (ЄС) відповідно до положень Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про спрощення оформлення віз 2007 року зі змінами 2012 року й Регламенту (ЄС) № 2017/850 Європейського Парламенту та Ради від 17 травня 2017 р. про візову лібералізацію для громадян України. Загалом паспорт громадянина України гарантує безвізовий доступ до близько 90 країн світу. Крім того, більше 15 країн не вимагають візу для в’їзду на їх територію власників певних категорій документів, як то дипломатичних або/та службових паспортів, посвідчень або паспортів моряка та ін. Ще в понад 45 країнах українці можуть отримувати електронну візу або візу після прибуття, а для поїздок до більше, ніж 40 держав мусять оформляти візу заздалегідь.
Теоретична і практична доцільність наукового дослідження правового регулювання міжнародних поїздок громадян у міжнародних договорах України доводиться також значним збільшенням кількості міжнародних поїздок громадян України та іноземців за останні роки. Це викликано посиленням міжнародного співробітництва, розширенням можливостей інститутів освітньої та професійної мобільності, підвищенням попиту на міжнародні туристичні поїздки, що об’єктивно потребує спрощення документальних бюрократичних перепон у реалізації громадянами права на свободу пересування, в тому числі й у міжнародному просторі. Крім того, реалізація широкого кола міжнародних інфраструктурних проектів (міжнародного транспортного сполучення, створення мережі міжнародних логістичних центрів, інституцій міжнародної міграції тощо) за участю України з огляду на її особливе географічне положення, а також посилення економічних, політичних, культурних, наукових, освітніх та інших зв’язків між державами об’єктивно потребує оптимізації умов і процесу перетину громадянами кордонів держав з метою реалізації вказаних проектів, а це потребує вироблення науково обґрунтованих пропозицій щодо подальшого вдосконалення правового забезпечення міжнародних поїздок громадян у міжнародних договорах України.
Правове регулювання міжнародних поїздок громадян у міжнародних договорах України безпосередньо пов’язане з функціонуванням механізмів забезпечення прав і свобод людини, в тому числі й права на свободу пересування. Тому належне правове регулювання відносин у вказаній сфері є визначальним чинником, що гарантуватиме належну реалізацію прав і свобод людини, а отже характеризуватиме стан їх забезпеченості в Україні. Це пояснює існуючу актуальність наукового розроблення питань правового регулювання міжнародних поїздок громадян у міжнародних договорах України, вироблення й упровадження необхідних механізмів реалізації права людини на вільне пересування, особливо в контексті лібералізації візового режиму. 
Актуальність цього дослідження обумовлює також те, що у вітчизняній юридичній науці ще не вироблено єдиних підходів до характеристики міжнародно-правових аспектів регулювання міжнародних поїздок громадян у міжнародних договорах України, водночас наявні недоліки його правового регулювання щодо закріплення умов і порядку здійснення громадянами міжнародних поїздок, повноважень суб’єктів міграційного контролю, процедури оскарження їхніх рішень тощо. 
Теоретико-методологічна та емпірична база дослідження. Складний і багатоаспектний характер правового регулювання міжнародних поїздок громадян у міжнародних договорах України обумовлює її дослідження в різних сферах наукових знань. Найбільш ґрунтовно воно розкрито в дослідженнях вітчизняних і зарубіжних представників науки міжнародного права, а саме: В. Н. Денисова, О. Ф. Гаврушко, Ю. А. Гончарової, Н. А. Зелінської, Ю. А. Іванова, С. В. Максименка, Ю. В. Мовчан, Абу Салех Мухамеда, Н. Б. Мушак, В. І. Олефіра, О. М. Поліванової, О. В. Поліщук, К. О. Савчука, І. І. Сєрової, Л. Д. Тимченка, Ю. С. Шемшученка, А. П. Шуміленка та інших. Окремі проблемні питання правового регулювання міжнародних поїздок громадян та певні теоретико-правові аспекти забезпечення свободи пересування й лібералізації візових режимів епізодично досліджено у працях Т. О. Гнатюк, С. І. Мітряєвої, О. Б. Олексіва, А. В. Шендеровської та інших. 
Деякі аспекти правового регулювання міжнародних поїздок громадян у міжнародних договорах розкрито у працях представників наук кримінального права (О. І. Виноградова) та міграційного права (В. І. Олефір, Н. П. Тиндик, О. А. Малиновська, М. Є. Чулаєвська) тощо. 
Емпіричною базою дослідження є літературні джерела, міжнародно-правові акти, міжнародні договори, нормативно-правові акти України та іноземних держав, законопроектна документація. 
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження є складовою науково-дослідницької роботи відділу міжнародного права та порівняльного правознавства Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України «Еволюція права міжнародно-правової відповідальності (тенденції розвитку)» (номер державної реєстрації 0112U007723), що здійснюється в рамках вивчення проблеми «Україна у системі сучасного міжнародного правопорядку: теорія і практика».
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є з’ясування міжнародно-правової основи функціонування правових режимів здійснення міжнародних поїздок громадян, визначення особливостей їх правового регулювання та обґрунтування способів його вдосконалення. Для досягнення цієї мети поставлено такі завдання:
	охарактеризувати стан наукового розроблення міжнародно-правових аспектів здійснення міжнародних взаємних поїздок громадян та обґрунтувати періодизацію історії становлення їх правового забезпечення у договірній практиці України; 

здійснити аналіз та узагальнити стан правового забезпечення транскордонного руху осіб у договірній практиці України;
виокремити та розкрити зміст загальних і особливих ознак міжнародних договорів про лібералізацію візового режиму, а також удосконалити їх класифікацію й охарактеризувати їх різновиди; 
удосконалити визначення поняття «міжнародні договори про взаємні поїздки громадян» та дати їм порівняльно-правову характеристику;
на підставі аналізу положень Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про спрощення оформлення віз від 18 червня 2007 р. зі змінами від 23 липня 2012 р. й Регламенту (ЄС) № 2017/850 Європейського Парламенту та Ради від 17 травня 2017 р. про візову лібералізацію для громадян України узагальнити їх значення для правового регулювання міжнародних поїздок громадян України;
здійснити аналіз договорів про місцевий прикордонний рух за участю України, встановити їх істотні умови та провести їх узагальнення;
визначити недоліки застосування правових режимів здійснення міжнародних поїздок громадян; 
виокремити та обґрунтувати способи вдосконалення правового забезпечення транскордонного руху осіб. 
Об’єктом дослідження є міжнародно-правові відносини у сфері міжнародних поїздок громадян.
Предметом дослідження є норми міжнародно-правових актів та законодавства України, що регулюють відносини у сфері міжнародних поїздок громадян.
Методи дослідження. Методологічну основу дослідження становить сукупність принципів наукового пізнання, методологічних підходів, філософських (світоглядних), загальнонаукових та спеціально-наукових методів. Центральне місце в науковій роботі займають методологічні підходи, які дали можливість сформувати загальну стратегію наукового дослідження. За основу було взято герменевтичний підхід, завдяки якому правове регулювання міжнародних поїздок громадян у міжнародних договорах України висвітлюється комплексним тлумаченням норм, встановлених нормативно-правовими актами України та положеннями відповідних міжнародних договорів.
Застосування діалектичного методу допомогло дослідити правове регулювання міжнародних поїздок громадян у міжнародних договорах України в контексті закономірностей його становлення й розвитку з моменту проголошення незалежності України у 1991 році і до сьогодні як особливий різновид соціального регулювання міжнародних відносин, обумовленого широким комплексом факторів суспільного розвитку. У роботі використано історико-правовий метод, який дав змогу охарактеризувати стан наукового розроблення міжнародно-правових аспектів здійснення міжнародних взаємних поїздок громадян та обґрунтувати періодизацію історії становлення їх правового забезпечення в Україні, а також здійснити аналіз і узагальнити стан правового забезпечення транскордонного руху осіб (підрозділи 1.1, 1.2). Завдяки застосуванню формально-логічного методу виокремлено та розкрито зміст загальних і особливих ознак міжнародних договорів про лібералізацію візового режиму; удосконалено визначення поняття «міжнародні договори про взаємні поїздки громадян», а також встановлено істотні умови договорів про місцевий прикордонний рух за участю України (підрозділи 2.1, 2.2, 2.4). Порівняльний метод допоміг дати порівняльно-правову характеристику міжнародним договорам про взаємні поїздки громадян (підрозділ 2.2). Застосування системно-функціонального методу забезпечило узагальнення значення Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про спрощення оформлення віз від 18 червня 2007 р. зі змінами від 23 липня 2012 р. й Регламенту (ЄС) № 2017/850 Європейського Парламенту та Ради від 17 травня 2017 р. про візову лібералізацію для громадян України з метою правового регулювання міжнародних поїздок громадян України (підрозділ 2.3). Системно-структурний метод дав змогу вдосконалити класифікацію міжнародних договорів про лібералізацію візового режиму та охарактеризувати їх різновиди, а також провести узагальнення договорів про місцевий прикордонний рух за участю України (підрозділи 2.1, 2.4). Праксеологічний метод сприяв визначенню недоліків застосування правових режимів здійснення міжнародних поїздок громадян (підрозділ 3.1). Поєднання прогностичного методу й методу моделювання дало можливість виокремити та обґрунтувати способи вдосконалення правового забезпечення транскордонного руху осіб (підрозділ 3.2).
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертаційна робота є одним із перших у вітчизняній юридичній науці комплексним дослідженням міжнародно-правової основи функціонування правових режимів здійснення міжнародних поїздок громадян, визначення особливостей їх правового регулювання та обґрунтування способів його вдосконалення. Наукову новизну дисертаційної роботи та авторський внесок у дослідження проблеми склали такі положення, висновки і пропозиції:
уперше:
проведено періодизацію історії становлення правового забезпечення міжнародних відносин у сфері міжнародних взаємних поїздок громадян України, яку становить: 1) період домінування традиційного (консервативного) правового забезпечення відносин у сфері міжнародних взаємних поїздок громадян (16 липня 1990 р. – 01 березня 1998 р.), що характеризується: а) закріпленням режиму правонаступництва України щодо прав і обов’язків за міжнародними договорами Союзу РСР, які не суперечать Конституції України та її інтересам; б) створенням правового фундаменту для формування вітчизняної системи законодавства у сфері міжнародних взаємних поїздок громадян; в) змінами в концептуальних підходах до правового забезпечення взаємних поїздок громадян; г) активізацією роботи щодо узгодження положень актів законодавства України з актами Європейського Союзу та держав – членів Європейського Союзу; 2) період оновлення правового забезпечення міжнародних відносин у сфері міжнародних взаємних поїздок громадян, сформований міжнародними актами за участі України (друга половина 1998 року – й до сьогодні), особливостями якого є: а) прийняття широкого кола міжнародних актів, які стосуються лібералізації умов і порядку здійснення міжнародних взаємних поїздок громадян; б) трансформація розуміння призначення правового забезпечення взаємних поїздок громадян щодо критики його заборонного характеру та впровадження механізмів дозвільного порядку здійснення взаємних поїздок громадян; в) створенням передумов подальшої активізації процесу розбудови системи правового забезпечення взаємних поїздок громадян з метою його вдосконалення, оптимізації та лібералізації;
узагальнено значення положень Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про спрощення оформлення віз від 18 червня 2007 р. зі змінами від 23 липня 2012 р. в межах: перспективно-орієнтаційного аспекту як засобу закріплення наміру про подальший розвиток дружніх відносин між Україною та ЄС, прагнення спростити міжлюдські контакти, констатації факту визнання запровадження безвізового режиму для громадян України як довгострокової перспективи; нормативно-констатувального аспекту, який виявляється у визнанні сторонами того факту, що з 1 травня 2005 р. громадян ЄС звільнено від вимог стосовно оформлення візи для в’їзду в Україну на період, який не перевищує 90 днів, або під час транзитного проїзду через територію України, а також посиланні на План дій Україна – ЄС (2005 р.); юридико-інтерпретаційного аспекту, який виявляється у закріпленні визначень термінів, які вживаються у змісті Угоди; формально-документаційного аспекту, який виявляється у визначенні кола документів, що підтверджують мету подорожі до іншої сторони залежно від тих або інших категорій громадян України; лібералізаційного аспекту, змістом якого є спрощення умов візового режиму; організаційного аспекту, що підтверджується створенням спільного комітету експертів для реалізації цієї Угоди;
	розкрито значення Регламенту (ЄС) № 2017/850 Європейського Парламенту та Ради від 17 травня 2017 р. про візову лібералізацію для громадян України з метою правового регулювання міжнародних поїздок громадян України в межах: нормативно-констатувального аспекту, який виявляється у правовому закріпленні підсумкової оцінки стану виконання Україною взятих на себе зобов’язань та визначенні, що Україна досягла необхідного рівня відповідності європейським стандартам за цими параметрами; ціннісно-орієнтаційного аспекту, змістом якого є закріплення прагнення України до інтеграції до ЄС, визнання Україною європейських цінностей і стандартів, поваги до прав і свобод людини, вироблення та забезпечення функціонування механізмів їх охорони та захисту; контрольно-санкційного аспекту, що виявляється в регламентації намірів здійснювати моніторинг і належний контроль за подальшим безперервним виконанням Україною вимог, які до неї висувались, для лібералізації візового режиму; формально-юридичного аспекту, що визначає правовий статус Регламенту (ЄС) № 2017/850 Європейського Парламенту та Ради від 17 травня 2017 р. про візову лібералізацію для громадян України як міжнародного акта, яким вносяться зміни до Регламенту Ради (ЄС) № 539/2001 від 15 березня 2001 р. про встановлення переліку третіх країн, громадяни яких повинні мати візи при перетині зовнішніх кордонів держав-членів, та тих, громадяни яких звільнені від цієї вимоги;
визначено типи режимів місцевого прикордонного руху в договірній практиці України, враховуючи особливості її геополітичного положення, а саме: європейський тип, що функціонує відповідно до засад міграційної політики Європейського Союзу й реалізується в межах прикордонних територій України та тих країн, з якими Україна межує на Заході й на Південному Заході, що заснований на спеціально-дозвільних засадах, згідно з яким міжнародні поїздки громадян відповідно до вказаного режиму можуть здійснюватися певним колом суб’єктів, які відповідають встановленим у договірному порядку критеріям (місця й тривалості проживання, мети міжнародних поїздок тощо), та на підставі отриманого строкового дозволу на здійснення міжнародних поїздок відповідно до умов місцевого прикордонного руху; пострадянський тип, що функціонує в межах прикордонних територій України та країн так званого пострадянського простору, з якими Україна межує на Півночі, Сході й Півдні, що заснований на загальнодозвільних засадах, згідно з яким міжнародні поїздки можуть здійснюватися лише тими громадянами, які постійно проживають на прикордонних територіях і через ті пункти пропуску, що чітко визначені у відповідних міжнародних договорах, без необхідності отримання будь-яких дозвільних документів;
удосконалено:
характеристику особливостей транскордонного руху осіб, який: по-перше, є одним із діючих інструментів візової лібералізації, що застосовується через підписання угод про встановлення режиму місцевого прикордонного руху та націлений на спрощення умов і порядку перетину державного кордону мешканцями прикордонних територій держав – учасниць угоди; по-друге, визначає в подальшому розвиток добросусідських відносин між державами та мешканцями прикордонних територій, який зумовлений спільністю їх природних, економічних, культурних, родинних зв’язків, забезпечує їхні потреби у взаємних поїздках у межах прикордонних територій держав – учасниць відповідної угоди; по-третє, є одним із пріоритетних напрямів розвитку міждержавного співробітництва щодо забезпечення й посилення економічних, політичних, соціальних, культурних, туристичних зв’язків відповідних регіональних утворень держав-сусідів; по-четверте, обумовлений геополітичними, демографічними, економічними, географічними та іншими чинниками, тобто має природний характер походження й потребує закріплення особливих умов і порядку взаємних поїздок громадян порівняно із загальноприйнятими нормативно закріпленими правилами міжнародних взаємних поїздок громадян;
визначення поняття «лібералізація візового режиму» як процесу розширення правових можливостей людини, обумовлених належним їй правом на свободу пересування, через повне або часткове зняття (скорочення) визначеного на нормативному рівні обмеження у вигляді обов’язкового отримання візи;
класифікацію міжнародних договорів про лібералізацію візового режиму за критеріями: 1) статусу сторін міжнародних договорів (договори між Україною та міждержавними об’єднаннями; між Україною та окремими державами); 2) за характером міжнародних договорів (договори про «спрощення оформлення віз»; «взаємне скасування візового режиму»; «взаємне скасування візових вимог»; «відмову від візових вимог»; «безвізові поїздки громадян»; «взаємні поїздки громадян» тощо); 3) призначення міжнародних договорів (договори, спрямовані на скасування візових вимог, та договори, призначені для спрощення візових вимог); 4) колом осіб, на яких поширюються положення міжнародних договорів;
характеристику істотних умов договорів про місцевий прикордонний рух за участю України, а саме: а) сторони таких договорів, якими можуть бути винятково держави, що мають спільний кордон, тобто умовну лінію, яка розмежовує територію вказаних держав; б) відносно визначене коло суб’єктів, на яких поширюється дія положень вказаних договорів (громадяни держави – сторони договору про місцевий прикордонний рух, які постійно проживають у населених пунктах у межах прикордонних територій); в) чіткий перелік умов, яких необхідно дотримуватись мешканцям прикордонних територій, щоб мати змогу перетинати державні кордони із сусідніми країнами в режимі малого прикордонного руху; г) умови дії таких договорів у просторі, що обмежується прикордонними територіями та спеціальними пунктами пропуску; д) чітко визначена мета (причини) для здійснення міждержавних поїздок у режимі місцевого прикордонного руху;
набули подальшого розвитку:
поняття правового забезпечення транскордонного руху, що були уточнені на основі: 1) характеру правового забезпечення (що віддзеркалює загальний та спеціальний рівень функціонування транскордонного руху осіб) та 2) територіальності правового забезпечення (міжнародний та національний рівень функціонування транскордонного руху осіб);
критерії класифікації міжнародних договорів про взаємні поїздки громадян, які дали змогу виокремити й охарактеризувати різновиди вказаних договорів залежно від їх: назви (договори «про умови взаємних поїздок громадян», «про умови поїздок громадян», «про безвізові поїздки громадян», «про умови взаємних безвізових поїздок громадян з дипломатичними та службовими паспортами»); кола суб’єктів, на яких поширюється дія міжнародних договорів (загальні, які стосуються невизначеного кола громадян, тобто поширюються на всіх громадян держав – учасниць угоди; спеціальні, основним призначенням яких є врегулювання умов здійснення поїздок чітко визначеними категоріями громадян); призначення (ті, що націлені на спрощення режиму в’їзду, виїзду і руху громадян; ті, що націлені на розвиток стосунків між державами; зміцнення політичних, економічних, торгових, науково-технічних та культурних зв’язків; ті, що стосуються полегшення режиму взаємних поїздок громадян обох держав; поглиблення співробітництва тощо);
положення про недоліки застосування правових режимів здійснення міжнародних поїздок громадян, що узагальнено в межах недоліків правового забезпечення та  недоліків організаційного забезпечення, останні з яких, у свою чергу, поділено на: а) недоліки організаційно-управлінського характеру; б) недоліки організаційно-документального характеру; в) недоліки організаційно-комунікативного характеру;
	способи вдосконалення правового забезпечення транскордонного руху осіб, які узагальнено в межах таких напрямів: 1) формально-регламентаційного, змістом якого є поліпшення правового закріплення умов та порядку функціонування транскордонного руху осіб; 2) охоронно-регламентаційного, що пов’язаний з удосконаленням правового забезпечення транскордонного руху осіб з метою недопущення порушень умов і порядку його функціонування та притягнення до юридичної відповідальності тих суб’єктів, які скоїли правопорушення у сфері транскордонного руху осіб; 3) організаційно-регламентаційного, що стосується організаційного забезпечення процесу функціонування транскордонного руху осіб.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони можуть бути використані у: 
	науково-дослідній роботі – для подальшого розвитку міжнародно-правових знань з проблем правового регулювання міжнародних поїздок громадян у міжнародних договорах України; 
	правотворчій діяльності – щодо вдосконалення правового забезпечення міжнародних поїздок громадян у міжнародних договорах України; 
	правозастосовній діяльності – для вдосконалення роботи посадових осіб Державної прикордонної служби України, Міністерства закордонних справ України, працівників підприємств, установ і організацій, сферою діяльності яких є забезпечення реалізації міграційної політики держави; 
	навчальному процесі – з метою ініціювання запровадження в навчальний процес такої дисципліни, як «Міграційна політика та міграційне право», підготовки її навчально-методичного забезпечення, а також для підготовки навчально-методичної літератури та викладання дисципліни «Міжнародне право».

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним науковим дослідженням і завершеною науковою працею. Сформульовані теоретичні узагальнення, нові підходи до розв’язання наукових проблем, висновки та рекомендації є результатом власних досліджень автора. 
Апробація результатів дисертації. Окремі висновки, положення та рекомендації, обґрунтовані автором за результатами дисертаційної роботи, обговорювались на таких міжнародних і всеукраїнських науково-теоретичних і науково-практичних конференціях: VI Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми правової системи України» (м. Київ, 27 листопада 2014 р., тези опубліковано); Конгресі міжнародного і європейського права (м. Одеса, 25–26 травня 2018 р., тези опубліковано); ІХ Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених «Майбутнє науки в обріях права» (м. Київ, 05 грудня 2018 р., тези опубліковано).
Публікації. За результатами проведеного дослідження опубліковано 9 наукових праць, серед них 5 статей у фахових виданнях України з юридичних наук, з яких 2  внесено до міжнародних наукометричних баз даних, 1 – в зарубіжному науковому періодичному виданні, а також 3 тези у збірниках матеріалів міжнародних наукових конференцій.
Структура та обсяг дисертації визначаються метою і завданнями дослідження. Робота складається зі вступу, трьох розділів, що містять вісім підрозділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг становить 244 сторінки, з них 38 сторінок – список використаних джерел, що складається з 306 найменувань, додатки на 2 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У Вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено зв’язок з науковими програмами, планами, темами, сформульовано мету та завдання дослідження, виокремлено об’єкт і предмет дослідження, розкрито функціональні можливості методів дослідження, які застосовано в роботі, обґрунтовано теоретико-методологічну та емпіричну базу дослідження, вказано на положення наукової новизни отриманих результатів, обґрунтовано практичне значення одержаних результатів, наведено відомості про апробацію матеріалів дисертації й публікації автора, а також зазначено структуру роботи та її обсяг. 
Розділ 1 «Міжнародно-правові засади функціонування міжнародних поїздок» складається з двох підрозділів, де дано характеристику стану наукового розроблення міжнародно-правових аспектів здійснення міжнародних взаємних поїздок громадян; обґрунтовано періодизацію історії становлення правового забезпечення міжнародних взаємних поїздок громадян; проаналізовано й узагальнено стан правового забезпечення транскордонного руху осіб.
У підрозділі 1.1 «Становлення та розвиток міжнародних правовідносин у сфері здійснення взаємних поїздок громадян» охарактеризовано стан наукового розроблення міжнародно-правових аспектів здійснення міжнародних взаємних поїздок громадян, у межах чого встановлено: 1) фрагментарність наукових досліджень проблем міжнародних відносин у цій сфері; 2) необхідність у трансформації напрямів розвитку наукових досліджень щодо посилення вивчення практичних питань здійснення міжнародних поїздок громадян; 3) ускладнення наукового розроблення міжнародно-правових аспектів здійснення взаємних поїздок громадян динамікою розвитку міжнародних відносин, особливо геополітичного, економічного, міграційного плану; 4) відсутність єдиної стратегії проведення наукових досліджень міжнародно-правових аспектів взаємних поїздок громадян; 5) вплив на дослідження міжнародно-правових аспектів міжнародних поїздок громадян панівного в радянській юридичній науці позитивістського підходу до розуміння права.
Проаналізовано історію становлення правового забезпечення міжнародних відносин у сфері міжнародних взаємних поїздок громадян та визначено основними її періодами традиційний (консервативний) і ліберальний, яким дана характеристика.
На підставі категоріального аналізу понять «поїздки», «взаємні поїздки» уточнено особливості міжнародних відносин у сфері взаємних поїздок громадян як наукознавчої проблематики в межах науки міжнародного публічного права.
У підрозділі 1.2 «Міжнародно-правові підстави формування транскордонного руху осіб» узагальнено доктринальні підходи щодо розуміння поняття «транскордонний рух осіб», на підставі чого визначено, що він є особливим режимом здійснення міжнародних взаємних поїздок громадян, котрі постійно проживають на прикордонних територіях кількох сусідніх держав, пов’язаних між собою історичними, культурними, економічними, демографічними, сімейними чинниками, змістом якого є надання цим громадянам на засадах взаємності права перетину державних кордонів цих держав на спрощених умовах. 
Здійснено відмежування поняття «транскордонний рух осіб» від інших суміжних категорій, таких як «транскордонне співробітництво», «прикордонний рух осіб», «рух осіб», на підставі чого вказано, що транскордонний рух осіб – це особливе коло суспільних відносин, які ідентифікуються відповідно до кола суб’єктів, територіального аспекту прояву, змісту, що пов’язаний із відповідним колом прав та обов’язків суб’єктів, і метою функціонування, що визначається потребами людей, які проживають на прикордонних територіях, здійснювати перетин державних кордонів сусідніх держав за спрощеними умовами та порядком, порівняно із загальновстановленими правилами.
Проведено аналіз й дана характеристика положенням міжнародно-правових актів, згода на обов’язковість яких дана Україною та які становлять частину законодавства України, що регламентує відносини транскордонного руху осіб. На підставі цього узагальнено стан правового забезпечення транскордонного руху осіб за двома критеріями: 1) характером правового забезпечення (загальний і спеціальний рівні правового забезпечення транскордонного руху осіб); 2) територіальності правового забезпечення (міжнародний та національний рівні правового забезпечення транскордонного руху осіб).
Розділ 2 «Характеристика міжнародних договорів України про спрощення порядку видачі віз» складається з чотирьох підрозділів, у яких виокремлено та розкрито зміст загальних і особливих ознак міжнародних договорів про лібералізацію візового режиму, а також удосконалено їх класифікацію; конкретизовано визначення поняття «міжнародні договори про взаємні поїздки громадян» та дано їх порівняльно-правову характеристику; на підставі аналізу положень Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про спрощення оформлення віз від 18 червня 2007 р. зі змінами від 23 липня 2012 р. й Регламенту (ЄС) № 2017/850 Європейського Парламенту та Ради від 17 травня 2017 р. про візову лібералізацію для громадян України узагальнено їх значення для правового регулювання міжнародних поїздок громадян України; разом з тим здійснено аналіз договорів про місцевий прикордонний рух за участю України, встановлено їх істотні умови та узагальнено практику їх застосування.
У підрозділі 2.1 «Загальна характеристика міжнародних договорів України про лібералізацію візового режиму» виокремлено загальні й особливі ознаки міжнародних договорів про лібералізацію візового режиму, а також розкрито їх зміст. До загальних ознак, що притаманні будь-яким міжнародним договорам, віднесено такі: укладаються лише у письмовій формі; другою стороною завжди буде іноземна держава або інший суб’єкт міжнародного права; правовими підставами та вимогами щодо їх укладення є норми міжнародного права; їх формою може бути сам договір або угода, конвенція, пакт, протокол тощо. Особливими ознаками міжнародних договорів про лібералізацію візового режиму, що властиві винятково цим міжнародним договорам, вважаються такі: предметом таких договорів є скасування візового режиму міжнародних поїздок громадян або його спрощення (фінансового, документаційного та іншого характеру); їх сторонами є держави або міждержавні об’єднання, які використовують своє право на визначення та реалізацію власної міграційної політики; їх мета – поліпшення умов і порядку реалізації громадянами невід’ємного права людини на свободу пересування; мають переважно взаємний характер, оскільки передбачають спільне скасування або спрощення візового режиму кількома державами одночасно для всіх своїх громадян або певних їх категорій; є результатом взаємних поступок сторін щодо оптимізації прикордонних контрольних процедур під час перетину громадянами державних кордонів.
Удосконалено визначення поняття «лібералізація візового режиму» як процесу розширення правових можливостей людини, обумовлених належним їй правом на свободу пересування, через повне або часткове зняття (скорочення) визначеного на нормативному рівні обмеження у вигляді обов’язкового отримання візи. Доведено складний системний характер міжнародних договорів про лібералізацію візового режиму, що визначає необхідність їх класифікації за критеріями: 1) статусу сторін міжнародних договорів (договори між Україною та міждержавними об’єднаннями; між Україною та окремими державами); 2) назв міжнародних договорів (договори про «спрощення оформлення віз» (наприклад, угоди з Королівством Данія, Ісландією, Королівством Норвегія, Європейським Співтовариством); «взаємне скасування візового режиму» (угода між Кабінетом Міністрів України та Швейцарською Федеральною Радою); «взаємне скасування візових вимог» (угоди з Об’єднаними Арабськими Еміратами, Республікою Албанія тощо); «відмову від візових вимог» (угоди з Республікою Сербія, Ізраїлем та інші); «безвізові поїздки громадян» (угоди з Азербайджанською Республікою, Республікою Вірменія, Республікою Білорусь та інші); «взаємні поїздки громадян» (угоди з Туркменистаном, Киргизькою Республікою, Республікою Казахстан, Республікою Таджикистан, Чорногорією, Болгарією, Латвійською Республікою, Китайською Народною Республікою тощо); 3) призначення міжнародних договорів (договори, спрямовані на скасування візових вимог, та договори, призначені для спрощення візових вимог); 4) суб’єктів поширення положень міжнародних договорів (договори, які стосуються усіх громадян або окремих категорій громадян).
Здійснено порівняльно-правовий аналіз міжнародних договорів про лібералізацію візового режиму, укладених за участю України, відповідно до двох критеріїв, а саме: за структурою та за змістом, що дало змогу з’ясувати, що угоди про спрощення візового режиму встановлюють низку умов перетину державного кордону, які є спрощеними порівняно з загальними правилами перетину кордону й перебування в іншій державі (наприклад, угоди з Швейцарією, Королівством Данія, Королівством Норвегія, Ісландією, Європейським Співтовариством тощо). Відмінності між положеннями цих угод зводяться до визначення категорій осіб, яким уряд тієї чи іншої держави дозволяє оформити візу на спрощених умовах. Проведено порівняльно-правовий аналіз міжнародних договорів про скасування візового режиму, на підставі чого зазначено, що незалежно від того, стосуються вони окремих категорій громадян чи всіх громадян країни без винятку, ці договори містять умови перетину кордону та перебування на території іншої держави без оформлення візи в загальному чи спрощеному порядку (наприклад, угоди з Албанією, Аргентинською Республікою, Грузією, Молдовою, Об’єднаними Арабськими Еміратами, Сербією, Чорногорією, Болгарією, Турецькою Республікою та інші). Водночас безвізовий режим, який запроваджується в такий спосіб, не є абсолютним, оскільки можливість користуватись його перевагами безпосередньо залежить від дотримання низки умов. 
Узагальнено, що міжнародні договори про спрощення візового режиму та про його скасування  є різновидами більш загальної групи – міжнародних договорів про лібералізацію візового режиму. 
Підрозділ 2.2 «Характеристика міжнародних договорів України у сфері здійснення взаємних поїздок громадян» стосується конкретизації визначення поняття «міжнародні договори про взаємні поїздки громадян» та надання їх порівняльно-правової характеристики. Акцентовано увагу на важливому функціональному призначенні міжнародних відносин, що свідчить про необхідність і доцільність визначення поняття міжнародних договорів про взаємні поїздки громадян та характеристику їх ознак. 
Дано порівняльно-правову характеристику міжнародним договорам про взаємні поїздки громадян через виокремлення: а) загальних ознак, які притаманні міжнародним договорам про взаємні поїздки громадян як елементу загальної системи міжнародних договорів, тобто вони збігаються з ознаками міжнародних договорів (мають міжнародно-правовий характер, сторонами є держави та міждержавні об’єднання, укладаються винятково в письмовій формі); б) особливих ознак, притаманних винятково міжнародним договорам про взаємні поїздки громадян, які відображають їх автентичність та дають підстави  виділити їх в окрему групу із системи міжнародних договорів у цілому (змістом особливих ознак є істотні умови таких договорів, а саме: перелік документів, що видаються громадянам України та іноземним громадянам для здійснення поїздок; вимоги щодо наявності або відсутності віз; особливості поїздок неповнолітніх громадян; місце перетину кордону; зобов’язання щодо дотримання правил і процедур перетину державного кордону; строки тимчасового перебування на території України/іноземної держави; умови звільнення від обов’язку отримання візи тощо).
На основі цього уточнено визначення поняття «міжнародні договори про взаємні поїздки громадян», під яким доцільно розуміти комплекс укладених між державами й міждержавними об’єднаннями дво- та багатосторонніх договірних актів, положення яких визначають умови і порядок здійснення в’їзду, виїзду, транзитного проїзду та тимчасового перебування громадян держав – сторін відповідних договорів, як правило, на засадах взаємності.
Здійснено класифікацію міжнародних договорів про взаємні поїздки громадян та дано їх порівняльно-правову характеристику відповідно до критеріїв: 1) назви міжнародних договорів про взаємні поїздки громадян («про умови взаємних поїздок громадян» (угоди з Боснією і Герцеговиною, Турецькою Республікою, Республікою Македонія, Республікою Узбекистан, Республікою Хорватія, Республікою Чилі та інші), «про умови поїздок громадян» (угоди з Угорською Республікою, Республікою Польща), «про безвізові поїздки громадян» (угоди з Республікою Білорусь, Азербайджанською Республікою, Республікою Вірменія та Республікою Молдова), «про умови взаємних безвізових поїздок громадян з дипломатичними та службовими паспортами» (угода з Республікою Бразилія), «про безвізові поїздки громадян по дипломатичних та службових паспортах» (угоди з Республікою Албанія, Гвінейською Республікою); 2) кола суб’єктів, на яких поширюється дія міжнародних договорів про взаємні поїздки громадян (загальні та спеціальні); 3) призначення (договори, націлені на спрощення режиму в’їзду, виїзду і руху громадян; договори, націлені на зміцнення політичних, економічних, торгових, науково-технічних та культурних зв’язків; договори, що стосуються спрощення режиму взаємних поїздок громадян обох держав; договори, націлені на поглиблення співробітництва). З метою поглибленого порівняльно-правового дослідження міжнародних договорів про взаємні поїздки громадян проаналізовано й узагальнено їх істотні умови, до яких належать: умови і порядок реалізації візових режимів; строки перебування на території держави відповідно до умов безвізового режиму; порядок дій у разі втрати документів, дійсних для виїзду за кордон; умови в’їзду, виїзду, прямування транзитом, перебування на території держави та інші.
У підрозділі 2.3 «Особливості Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про спрощення оформлення віз та змін до Регламенту Ради (ЄС) № 539/2001 від 15 березня 2001 р. стосовно запровадження Європейським Союзом безвізового режиму для громадян України» проаналізовано положення Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про спрощення оформлення віз від 18 червня 2007 р. зі змінами від 23 липня 2012 р., доведено її принциповий характер на шляху до лібералізації візового режиму для громадян України та обґрунтовано доцільність узагальнення її значення. Значення вказаної Угоди розкрито в межах: 1) перспективно-орієнтаційного аспекту, що полягає у закріпленні наміру подальшого розвитку дружніх відносин між Україною та ЄС; прагненні спростити міжлюдські контакти; 2) нормативно-констатувального аспекту, який виявляється у визнанні сторонами того факту, що з 1 травня 2005 р. громадян ЄС звільнено від вимог стосовно оформлення візи для в’їзду в Україну на період, який не перевищує 90 днів, або під час транзитного проїзду через територію України, а також посиланні на План дій Україна – ЄС (2005 р.); 3) юридико-інтерпретаційного аспекту, що виявляється в закріпленні визначень термінів, що вживаються у змісті Угоди, а саме: «держава-член», «громадянин Європейського Союзу», «громадянин України», «віза», «особа, яка має дійсний дозвіл на проживання»; 4) формально-документаційного аспекту, який виявляється у визначенні кола документів, що є необхідними для підтвердження мети подорожі до іншої сторони залежно від тих або інших категорій громадян України; 5) лібералізаційного аспекту, змістом якого є спрощення умов візового режиму; 6) організаційного аспекту, що підтверджується створенням спільного комітету експертів для реалізації цієї Угоди, який складається з представників України та Європейського Співтовариства.
Аналіз положень Регламенту (ЄС) № 2017/850 Європейського Парламенту та Ради від 17 травня 2017 р. про візову лібералізацію для громадян України дав змогу узагальнити його значення в межах: 1) нормативно-констатувального аспекту, відповідно до якого положення Регламенту закріплюють підсумкову оцінку стану виконання Україною взятих на себе зобов’язань у міграційній сфері; 2) ціннісно-орієнтаційного аспекту, про що свідчить закріплення прагнення України до інтеграції до Європейського Союзу, визнання Україною європейських цінностей і стандартів, поваги до прав і свобод людини, вироблення та забезпечення функціонування механізмів їх охорони й захисту; 3) контрольно-санкційного аспекту, що виявляється у положеннях Регламенту про наміри з боку Європейської Комісії здійснювати моніторинг і належний контроль за подальшим безперервним виконанням Україною вимог, що до неї висувались для лібералізації візового режиму, особливо у сфері боротьби з організованою злочинністю та корупцією тощо; 4) формально-юридичного аспекту, який характеризує: по-перше, правовий статус Регламенту як міжнародного акта, яким вносяться зміни до Регламенту Ради (ЄС) № 539/2001 від 15 березня 2001 р. про встановлення переліку третіх країн, громадяни яких повинні мати візи при перетині зовнішніх кордонів держав-членів, та тих, громадяни яких звільнені від цієї вимоги; по-друге, визначає його зміст, що становить систему норм права, які встановлюють: а) правовий статус України як третьої країни, громадяни якої звільнені від обов’язку мати візи під час перетинання зовнішніх кордонів; б) умови звільнення від обов’язку оформляти візи з виконанням і дотриманням громадянами умови щодо отримання біометричного паспорта, виданого Україною відповідно до стандартів Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО); в) вимоги щодо територіальної дії безвізового режиму, відповідно до яких положення Регламенту мають винятки за критерієм територіальної дії та не поширюються на Великобританію та Ірландію, тим самим уточнено, що цей Регламент не запроваджує безвізовий режим поїздок до названих країн.
У підрозділі 2.4 «Особливості міжнародно-правового регулювання місцевого прикордонного руху громадян у договірній практиці України» проаналізовано чинні міжнародні договори, укладені між Україною та державами-сусідами, які визначають режим місцевого прикордонного руху громадян. Це дало змогу встановити істотні умови договорів про місцевий прикордонний рух за участю України, до яких віднесено: а) сторони таких договорів, якими можуть бути винятково держави, що мають спільний кордон; б) відносно визначене коло суб’єктів, на яких поширюється дія положень вказаних договорів (громадяни держав – сторін договору про місцевий прикордонний рух, які постійно проживають у населених пунктах прикордонних територій); в) чіткий перелік умов, яких необхідно дотримуватись мешканцям прикордонних територій, щоб мати змогу перетинати державний кордон сусідньої держави у режимі малого прикордонного руху; г) умови дії таких договорів у просторі, що обмежується прикордонними територіями та спеціальними пунктами пропуску; д) чітко визначена мета (причини) для здійснення міждержавних поїздок у режимі місцевого прикордонного руху.
Міжнародні договори про місцевий прикордонний рух за участю України узагальнено в межах двох груп: 1) договори, що не вимагають від громадян, які постійно проживають на прикордонних територіях, оформлення дозволу на перетин кордону в рамках місцевого прикордонного руху; 2) договори, які вимагають від громадян, що постійно проживають на прикордонних територіях, оформлення дозволу місцевого прикордонного руху. Доведено, що сьогодні Україна вимушена впроваджувати режим місцевого прикордонного руху двох типів, а саме: європейський тип, що функціонує відповідно до засад міграційної політики Європейського Союзу та реалізується в межах прикордонних територій України й Республіки Польща, Румунії, Угорщини, Словацької Республіки, заснований на спеціально-дозвільних засадах, згідно з якими міжнародні поїздки громадян відповідно до вказаного режиму можуть здійснюватися певним колом суб’єктів, які відповідають встановленим у договірному порядку критеріям (місця та тривалості проживання, мети міжнародних поїздок тощо) та на підставі отриманого строкового дозволу на здійснення міжнародних поїздок на умовах місцевого прикордонного руху; пострадянський тип, що функціонує в межах прикордонних територій України та Республіки Молдова, Республіки Білорусь і Російської Федерації, заснований на загальнодозвільних засадах, згідно з яким міжнародні поїздки можуть здійснюватися лише тими громадянами, які постійно проживають на прикордонних територіях та через ті пункти пропуску, що чітко визначені у відповідних міжнародних договорах, без необхідності отримання будь-яких дозвільних документів.
Розділ 3 «Новітні підходи до міжнародно-правового регулювання взаємних поїздок громадян у договорах України» складається з двох підрозділів, у межах яких визначено ряд проблем, що стосуються застосування правових режимів здійснення міжнародних поїздок громадян, а також виокремлено та обґрунтовано способи вдосконалення правового забезпечення транскордонного руху осіб. 
У підрозділі 3.1 «Характеристика застосування правових режимів здійснення міжнародних поїздок громадян» доведено, що актуальні проблеми здійснення правових режимів взаємних поїздок громадян доцільно розглядати в межах двох рівнів: теоретичного та практичного. Теоретичний рівень пізнання проблем здійснення правових режимів зумовлений наукознавчим характером вказаних проблем та наявністю правового регулювання міжнародних взаємних поїздок громадян, що передбачає регулювання на рівні актів міжнародного права та національного законодавства. Практичний рівень визначається внутрішніми аспектами функціонування державного апарату України і передбачає комплекс організаційних заходів, спрямованих на забезпечення реалізації права громадянами на здійснення взаємних поїздок (кадрове забезпечення, технічне забезпечення), а також запровадження інституційних засад реалізації взаємних поїздок громадян (створення та посилення діяльності державно-владних структур, активізація діяльності громадськості).
Аналіз недоліків застосування правових режимів здійснення міжнародних поїздок громадян дав можливість їх узагальнити в межах двох його складових: 1) недоліки правового забезпечення, змістом яких є проблеми функціонування вказаних режимів, пов’язані з наявністю колізій і прогалин правового регулювання, неузгодженостей правового забезпечення національного і міжнародного рівнів; 2) недоліки організаційного забезпечення, що характеризується як комплекс недоліків застосування правових засобів, прийомів, методів та способів забезпечення ефективності функціонування правових режимів здійснення міжнародних поїздок громадян, до яких належать: а) недоліки організаційно-управлінського характеру, змістом яких є незбалансованість повноважень суб’єктів міграційної політики держави, низький рівень професійності здійснення посадових обов’язків уповноваженими суб’єктами у сфері міжнародних поїздок громадян тощо; б) недоліки організаційно-документального характеру, змістом яких є низький рівень організації ведення та зберігання офіційної документації, яка стосується міжнародних поїздок громадян, діяльності суб’єктів міграційної політики держави, здійснення контролю за переміщенням суб’єктів тощо; в) недоліки організаційно-комунікативного характеру, що стосуються складності сприйняття та низького рівня роз’яснення правової інформації громадянам про умови та правила здійснення міжнародних поїздок громадян, ускладненого доступу громадян до правової інформації тощо.
У підрозділі 3.2 «Визначення способів і методів удосконалення правового забезпечення транскордонного руху осіб» доведено, що проблеми вдосконалення правового забезпечення транскордонного руху осіб через кордони України потребують вироблення цілісної науково обґрунтованої концепції правотворчої зміни норм міграційного права національного та міжнародного рівнів, що має включати: по-перше, закріплення механізму контролю за дотриманням умов оформлення дозволу та здійснення місцевого прикордонного руху громадянами; по-друге, поліпшення функціонування механізму контролю за діяльністю посадових і службових осіб – суб’єктів публічної адміністрації, відповідальних за оформлення й видачу дозволів на перетинання кордону в режимі місцевого прикордонного руху, за пропуск осіб через кордон; по-третє, впровадження більш жорстких заходів юридичної відповідальності, санкцій, які застосовуватимуться до громадян за порушення правил транскордонного руху осіб; по-четверте, удосконалення механізму перевірки громадян під час здійснення міжнародних поїздок у межах режиму транскордонного руху осіб.
На підставі аналізу стану правового забезпечення транскордонного руху осіб, поглядів учених на питання вдосконалення правового забезпечення виокремлено та обґрунтовано способи такого вдосконалення в межах наступних напрямів: 1) формально-регламентаційного, що стосується поліпшення правового закріплення умов та порядку функціонування транскордонного руху осіб; 2) охоронно-регламентаційного, що покликаний не допустити порушень умов і порядку транскордонного руху осіб та притягнути до відповідальності винних у таких порушеннях осіб шляхом удосконалення правового забезпечення; 3) організаційно-регламентаційного, що визначає організаційні аспекти забезпечення процесу функціонування транскордонного руху осіб.
У Висновках сформульовані теоретичні узагальнення та висвітлено нові підходи до розв’язання наукової проблеми, пов’язаної із з’ясуванням особливостей правових режимів здійснення міжнародних поїздок громадян, визначенням особливостей їх правового регулювання та обґрунтуванням подальших способів його вдосконалення. Відповідно до завдань дослідження сформульовано низку важливих висновків, зокрема:
	Стан наукового розроблення міжнародно-правових аспектів здійснення міжнародних взаємних поїздок громадян характеризується: по-перше, фрагментарністю досліджень проблем міжнародних відносин у сфері здійснення взаємних поїздок громадян, опосередкованістю аналізу питання становлення вказаного правового інституту, його наукознавчого потенціалу, стану правового забезпечення, способів його вдосконалення, перспектив розвитку його наукового пізнання в контексті становлення відповідних міжнародних відносин та проблематики їх розбудови в Україні; по-друге, об’єктивною необхідністю оновлення наукового дослідження питань здійснення взаємних поїздок громадян як інституту, що динамічно розвивається та потребує своєчасного переосмислення наукових результатів його вивчення, їх оновлення; по-третє, тенденцією до посилення вивчення практичних аспектів правового закріплення та механізму реалізації права громадян на здійснення взаємних поїздок; по-четверте, проведенням аналізу міжнародно-правових аспектів здійснення взаємних проїздок громадян крізь призму проблем діяльності уповноважених суб’єктів державної влади України щодо проведення та подальшого посилення переговорного процесу з відповідними органами державної влади іноземних держав, забезпечення правотворчого процесу узгодження актів законодавства України з положеннями міжнародних актів, удосконалення правового регулювання суспільних відносин, пов’язаних із здійсненням взаємних поїздок громадян; по-п’яте, наявністю значного наукознавчого потенціалу міжнародно-правових аспектів взаємних поїздок громадян, особливо щодо: посилення критичного аналізу стану правового забезпечення міжнародних поїздок громадян, закріплення правових підстав формування транскордонного руху осіб; проведення порівняльно-правового аналізу положень міжнародних договорів України про спрощення порядку видачі віз, скасування візових режимів; розроблення та обґрунтування положень, які стосуються стану правового забезпечення здійснення взаємних поїздок громадян, визначення актуальних проблем, пов’язаних із застосуванням правових режимів здійснення міжнародних поїздок, а також виокремлення та обґрунтування способів подолання недоліків правового регулювання транскордонного руху осіб і його вдосконалення.
	Охарактеризовано основні періоди історії становлення правового забезпечення міжнародних відносин у сфері міжнародних взаємних поїздок громадян. Визначено, що під час традиційного (консервативного) періоду розвитку правового забезпечення у порядку правонаступництва діяли міжнародні договори, укладені урядом СРСР у сфері міжнародних взаємних поїздок громадян, які не суперечать Конституції України та її інтересам. У даний період розпочинається формування вітчизняної системи законодавства у сфері міжнародних взаємних поїздок громадян, яка докорінно відрізнялась від успадкованого радянського типу. Зокрема,  був скасований розпорядчо-дозвільний механізм реалізації права людини на свободу пересування, в тому числі здійснення взаємних поїздок громадян, та визнано пріоритетним і перспективним принцип повідомлення суб’єктів публічної влади про здійснення міжнародних взаємних поїздок громадянами. На цьому етапі розпочинається робота з гармонізації українського законодавства у сфері міжнародних взаємних поїздок громадян з правом Європейського Союзу. Прийняття широкого кола міжнародних актів, які стосуються лібералізації умов і порядку здійснення міжнародних взаємних поїздок громадян, посилення співпраці України з Європейським Союзом та країнами – членами Європейського Союзу щодо спрощення візового режиму взаємних поїздок громадян характерно для періоду оновлення правового забезпечення міжнародних відносин у сфері міжнародних взаємних поїздок громадян. Починаючи з другої половини 1998 року й до сьогодні за участі України прийнята численна кількість міжнародно-правових актів, що регулюють режими здійснення взаємних поїздок громадян з метою втілення їх освітніх, наукових, культурних та інших потреб. На цьому етапі також закріплюється багатоаспектність розуміння взаємних поїздок громадян як форми реалізації ними права на свободу пересування та створюються правові передумови подальшої активізації процесу розбудови системи правового забезпечення взаємних поїздок громадян з метою його вдосконалення, оптимізації та лібералізації.

Стан правового забезпечення транскордонного руху осіб через кордони України узагальнено за двома критеріями: 1) характером правового забезпечення (загальний і спеціальний рівні правового забезпечення транскордонного руху осіб); 2) територіальності поширення правового забезпечення (міжнародний та національний рівні правового забезпечення транскордонного руху осіб через кордони України).
Міжнародні договори про лібералізацію візового режиму наділені загальними ознаками, що притаманні будь-яким міжнародним договорам, та особливими ознаками, властивими винятково міжнародним договорам про лібералізацію візового режиму.
Удосконалено класифікацію міжнародних договорів про лібералізацію візового режиму залежно від: 1) статусу сторін міжнародних договорів (договори між Україною та міждержавними об’єднаннями; між Україною та окремими державами); 2) назв міжнародних договорів (договори про «спрощення оформлення віз»; «взаємне скасування візового режиму»; «взаємне скасування візових вимог»; «відмову від візових вимог»; «безвізові поїздки громадян»; «взаємні поїздки громадян» тощо); 3) призначення міжнародних договорів (договори, спрямовані на скасування візових вимог, та договори, призначені для спрощення візових вимог); 4) суб’єктів поширення положень міжнародних договорів (договори, які стосуються всіх громадян або окремих категорій громадян).
	Міжнародні договори про взаємні поїздки громадян являють собою комплекс укладених між державами і міждержавними об’єднаннями дво- та багатосторонніх договірних актів, положення яких визначають умови та порядок здійснення в’їзду, виїзду, транзитного проїзду та тимчасового перебування громадян держав – сторін відповідних договорів на засадах взаємності. 
	Дано порівняльно-правову характеристику міжнародним договорам про взаємні поїздки громадян через виокремлення: а) загальних ознак, які притаманні міжнародним договорам про взаємні поїздки громадян як елементу загальної системи міжнародних договорів, тобто вони збігаються з ознаками міжнародних договорів; б) особливих ознак, які притаманні винятково міжнародним договорам про взаємні поїздки громадян, відображають їх автентичність і дають підстави виділити їх в окрему групу із системи міжнародних договорів у цілому. Здійснено класифікацію міжнародних договорів про взаємні поїздки громадян та дано їх порівняльно-правову характеристику відповідно до різного роду критеріїв.
Аналіз положень Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про спрощення оформлення віз від 18 червня 2007 р. зі змінами від 23 липня 2012 р. доводить її принциповий характер на шляху до лібералізації візового режиму для громадян України й визначає доцільність узагальнення її значення, що розкрито в межах перспективно-орієнтаційного, нормативно-констатувального, юридико-інтерпретаційного, формально-документаційного, лібералізаційного, організаційного аспектів.
Значення Регламенту (ЄС) № 2017/850 Європейського Парламенту та Ради від 17 травня 2017 р. про візову лібералізацію для громадян України розкрито в межах нормативно-констатувального, ціннісно-орієнтаційного, контрольно-санкційного, формально-юридичного аспектів.
Істотними умовами договорів про місцевий прикордонний рух за участю України є: а) сторони таких договорів, якими можуть бути винятково держави, що мають спільний кордон; б) відносно визначене коло суб’єктів, на яких поширюється дія положень вказаних договорів (громадяни держав – сторін договору про місцевий прикордонний рух, які постійно проживають у населених пунктах у межах прикордонних територій); в) чіткий перелік умов, яких необхідно дотримуватись мешканцям прикордонних територій, щоб мати змогу перетинати державний кордон сусідньої держави в режимі малого прикордонного руху; г) умови дії таких договорів у просторі, що обмежується прикордонними територіями та спеціальними пунктами пропуску; д) чітко визначена мета (причини) для здійснення міждержавних поїздок у режимі місцевого прикордонного руху.
Міжнародні договори про місцевий прикордонний рух за участю України узагальнено в межах двох груп: 1) договори, які не вимагають від громадян, які постійно проживають на прикордонних територіях, оформлення дозволу на перетинання кордону в рамках місцевого прикордонного руху; 2) договори, які вимагають від громадян, які постійно проживають на прикордонних територіях, оформлення дозволу місцевого прикордонного руху. Останні, у свою чергу, діляться на такі підгрупи залежно від: а) наявності умов про сплату збору за оформлення дозволу місцевого прикордонного руху (договори, положеннями яких встановлено таку плату та якими не передбачено плату за оформлення дозволу місцевого прикордонного руху або закріплено її відсутність); б) особливостей формальних реквізитів дозволу місцевого прикордонного руху (договори, якими встановлено однакові вимоги до реквізитів дозволів місцевого прикордонного руху та якими встановлено особливі (індивідуальні) вимоги до реквізитів дозволів місцевого прикордонного руху); в) строку дії дозволу (договори, якими встановлено чіткий строк дії дозволів та якими встановлено можливість отримання дозволів як більш тривалого, так і менш тривалого строку дії); г) строку оформлення дозволу (договори, положеннями яких чітко закріплено строк, протягом якого відбувається оформлення дозволу місцевого прикордонного руху та якими передбачено можливість швидшого отримання дозволу та повільнішого отримання дозволу).
Визначено недоліки застосування правових режимів здійснення міжнародних поїздок громадян, що поділяються на недоліки правового забезпечення та недоліки організаційного забезпечення. Якщо перший вид недоліків пов’язаний з наявністю колізій і прогалин правового регулювання, невідповідністю національного законодавства міжнародним актам, то недоліки організаційного забезпечення виявляються у проблемах застосування правових засобів, прийомів, методів та способів забезпечення ефективності функціонування правових режимів здійснення міжнародних поїздок громадян. Водночас недоліки організаційного забезпечення можна поділити на  недоліки організаційно-управлінського характеру, недоліки організаційно-документального характеру та недоліки організаційно-комунікативного характеру. Незбалансованість повноважень суб’єктів міграційної політики держави, низький рівень професійності здійснення посадових обов’язків уповноваженими суб’єктами у сфері міжнародних поїздок громадян свідчать про наявність недоліків організаційно-управлінського характеру. Недоліки організаційно-документального характеру виявляються  насамперед у низькому рівні організації ведення та зберігання офіційної документації, яка стосується міжнародних поїздок громадян і здійснення контролю за переміщенням суб’єктів тощо. Складність сприйняття й низький рівень роз’яснення правової інформації громадянам про умови та правила здійснення міжнародних поїздок громадян, ускладнений доступ громадян до правової інформації характеризують недоліки організаційно-комунікативного характеру.
Виокремлено та обґрунтовано способи вдосконалення правового забезпечення транскордонного руху осіб у межах таких напрямів, як формально-регламентаційний, охоронно-регламентаційний та організаційно-регламентаційний. Формально-регламентаційний напрям визначає поліпшення правового закріплення умов та порядку функціонування транскордонного руху осіб. Удосконалення правового забезпечення транскордонного руху осіб з метою недопущення порушень умов і порядку його функціонування та притягнення до юридичної відповідальності тих суб’єктів, які скоїли правопорушення у сфері транскордонного руху осіб, характерно для охоронно-регламентаційного напряму. Організаційно-регламентаційний напрям вдосконалення правового забезпечення транскордонного руху осіб спрямований на удосконалення організаційного забезпечення процесу функціонування транскордонного руху осіб.
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Дисертація присвячена з’ясуванню міжнародно-правової основи функціонування правових режимів здійснення міжнародних поїздок громадян, визначенню особливостей їх правового регулювання та обґрунтуванню способів його вдосконалення. У роботі дано характеристику стану наукового розроблення міжнародно-правових аспектів здійснення міжнародних взаємних поїздок громадян. На підставі аналізу історії становлення правового забезпечення міжнародних відносин у сфері міжнародних взаємних поїздок громадян проведено її періодизацію й дано характеристику виділеним періодам. Проаналізовано та узагальнено стан правового забезпечення транскордонного руху осіб через кордони України.
Аналіз положень міжнародних договорів про лібералізацію візового режиму за участю України дав підстави виокремити та розкрити зміст їх загальних і особливих ознак, а також удосконалити їх класифікацію за критеріями: статусу сторін міжнародних договорів; їх назв; призначення та суб’єктів поширення. У роботі конкретизовано визначення поняття «міжнародні договори про взаємні поїздки громадян» і дано їх порівняльно-правову характеристику. Вивчення положень Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про спрощення оформлення віз від 18 червня 2007 р. зі змінами від 23 липня 2012 р. й Регламенту (ЄС) № 2017/850 Європейського Парламенту та Ради від 17 травня 2017 р. про візову лібералізацію для громадян України було покладено в основу узагальнення їх значення для правового регулювання міжнародних поїздок громадян України. Аналіз положень договорів про місцевий прикордонний рух за участю України дав змогу встановити їх істотні умови та провести їх узагальнення.
У дисертації визначено недоліки застосування правових режимів здійснення міжнародних поїздок громадян, які узагальнено в межах двох їх складових: недоліки правового та організаційного забезпечення. На підставі аналізу стану правового забезпечення транскордонного руху осіб, поглядів вчених на питання вдосконалення правового забезпечення виокремлено та обґрунтовано способи його вдосконалення в межах формально-регламентаційного; охоронно-регламентаційного; організаційно-регламентаційного напрямів. 
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Диссертация посвящена установлению международно-правовой основы функционирования правовых режимов осуществления международных поездок граждан, определению особенностей их правового регулирования и обоснованию путей его совершенствования. В работе охарактеризовано состояние научного исследования международно-правовых аспектов осуществления международных взаимных поездок граждан. На основании анализа истории становления правового обеспечения международных отношений в сфере осуществления международных взаимных поездок граждан проведено ее периодизацию и охарактеризованы выделенные периоды: традиционный (консервативный) период и период обновления правового обеспечения. Проанализировано и обобщено состояние правового обеспечения трансграничного передвижения людей через границы Украины. Основными критериями обобщения правового обеспечения являются его характер (общий и специальный) и территориальность распространения (международный и национальный).
Анализ положений международных договоров о либерализации визового режима с участием Украины позволил выделить и раскрыть содержание их общих и особенных признаков, а также усовершенствовать их классификацию в зависимости от: статуса сторон международных договоров; их названий; назначения и субъектов распространения. В работе конкретизировано определение понятия «международные договора о взаимных поездках граждан» и предоставлено сравнительно-правовую характеристику таких договоров. Кроме того, охарактеризированы основные положения и приведены примеры договоров об упрощении оформления виз, взаимной отмене визового режима, взаимной отмене визовых требований, отказе от визовых требований, безвизовых поездках граждан, взаимных поездках граждан как видах международных договоров о либерализации визового режима. Указанные разновидности международных договоров также можно разделить по критерию их назначения, а именно договора, направленные на упрощение визовых требований, и договора, направленные на отмену визовых требований.
Изучение положений Соглашения между Украиной и Европейским Соообществом об упрощении оформления виз от 18 июня 2007 г. с изменениями от 23 июля 2012 г. и Регламента (ЕС) № 2017/850 Европейского Парламента и Совета от 17 мая 2017 г. о визовой либерализации для граждан Украины было положено в основу обобщения их значения для правового регулирования международных поездок граждан Украины. 
Анализ положений договоров о местном приграничном движении с участием Украины позволил установить их существенные условия и провести их обобщение. Наличие общих государственных границ, определение конкретных категорий граждан, на которых распространяется действие международных договоров, целей пересечения границ и четкого перечня требований, которым должны соответствовать эти категории граждан, а также ограничение территориального действия договоров приграничными территориями и специальными пунктами пропуска, отличают условия международных соглашений о местном приграничном движении от условий других видов соглашений о либерализации визового режима.
Соглашения о местном приграничном движении, заключенные Украиной, зависимо от вида установленного разрешительного порядка можно разделить на основные две группы: соглашения, которые имеют требования о предварительном получении гражданами разрешения на пересечение границ в режиме малого приграничного движения, и соглашения, не имеющие такого требования. Наличие требований о предварительном получении гражданами разрешения характерно для европейского типа малого приграничного движения, в рамках которого действуют  соглашения с Республикой Польша, Румунией, Венгрией и Словацкой Республикой. Постсоветский тип малого приграничного движения, который характерный для  соглашений с Республикой Молдова, Республикой Беларусь и Российской Федерацией, отличается от европейского отсутствием требований о предварительном получении разрешения на пересечение границ в режиме малого приграничного движения.
В диссертации определены недостатки применения правовых режимов осуществления международных поездок граждан, которые обобщены в рамках двух его составляющих: недостатки правового обеспечения и недостатки организационного обеспечения. 
На основании анализа состояния правового обеспечения трансграничного передвижения людей, взглядов ученых на вопросы совершенствования правового обеспечения выделены и обоснованы пути его совершенствования в пределах формально-регламентационного; охранно-регламентационного; организационно-регламентационного направлений.
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Thesis is devoted to studying international legal basis of functioning of legal regimes for undertaking international travel by citizens, to determining peculiarities of their legal regulation and grounding ways of its improvement. The paper describes the state of the scientific study of the international legal aspects of undertaking international mutual travel of citizens. Based on the analysis of the history of the development of legal provision of international relations in the field of undertaking international mutual travel of citizens its division into periods was carried out and the selected periods were characterized. The state of legal provision for cross-border movement of citizens across the border of Ukraine has been analyzed and summarized. 
Analysis of the provisions of international agreements on liberalization of visa regime with the participation of Ukraine allowed to highlight and disclose the content of their common and special features, as well as to improve their classification depending on: status of the parties to international agreements; their names; the aim and the subjects of distribution. The paper gives the specified definition of the notion «international agreements on mutual travel of citizens» and their comparative legal characteristics. A study of the provisions of the Agreement between Ukraine and the European Communities (European Union) on facilitation of the issuance of visas of of June 18, 2007, as amended on July 23, 2012, and the Regulation (EU) 2017/850 of the European Parliament and of the Council of May 17, 2017 on visa liberalization for citizens of Ukraine, was used as a basis for summarizing their significance for legal regulation of international travel of citizens of Ukraine. An analysis of the provisions of the agreements on local border traffic with the participation of Ukraine allowed to establish their essential conditions and to generalize them.
The thesis identifies the shortcomings of the use of legal regimes for the international travel of citizens, which are summarized within its two components: the shortcomings of legal and organizational support. Based on the analysis of the state of legal support for cross-border movement of citizens, the views of scientists on the improvement of legal provision, the ways of its improvement within the formal, security and organizational regulatory framework are highlighted and substantiated.
Key words: international travel of citizens, legal regimes for international travel of citizens, international agreements on mutual travel of citizens, visa regime, liberalization of the visa regime, cross-border movement of persons. 


