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ABSTRACT 

The article is devoted to the study of the provisions of the current Ukrainian legislation and 
the provisions of Council Directive 87/540/EEC with a view to determining the conditions 
for its implementation and realization of its provisions in Ukraine. The place of the Directive 
in the system of Ukrainian legislation has been determined. Furthermore, it was proved 
that the Directive does not deal directly with drivers, as carriers, but with transport 
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operators. Besides, the authors conducted a comparative legal study of the provisions of 
the Directive 87/540/EEC and the text of the official Ukrainian translation of the Directive. 
The authors noted that the occupation of carrier of goods by waterway in national and 

international transport is sphere of activity by Directive. Additionally, the effect of the norms 
of the Directive in space and in a circle of persons was studied. So the scope of the 

Directive for the type of activity is an entrepreneurial activity, which is not related to the 
direct transportation of goods, but to the availability of professional knowledge and 
appropriate qualifications in management and / or operation - the organization of transport 

operations, in particular those that are directly related to the transport of goods and the 
monitoring of their implementation. Also the authors mentioned tha t Ukrainian legislator 

uses the notion of “inland waterway”, without even defining it. Finally, the conceptual-
terminological apparatus, namely, the terms “occupation”, “transportation”, “goods”, 
“waterway vessel”, “carrier”, “actual carrier”, “performing carrier”, “shipping company”, 

“inland waterways”, national (coastal) and international water transport are analyzed. 
Moreover, the concepts have been investigated by comparing their meanings in the 

Directive, the Ukrainian legislation and legal dictionaries. 

Key words: implementation, carrier, actual carrier, performing carrier, inland waterways, 
Directive № 87/540/EEC. 
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СТАНДАРТи ЄвРОПЕЙСьКОГО СОюзу 
ДЛЯ вНуТРІшНІх вОДНих шЛЯхІв уКРАЇНи: 

ДиРЕКТивА РАДи 87/540/ЄЕС
(частина ІІ)1

Стаття присвячена дослідженню положень чинного законодавства України та 
положень Директиви Ради № 87/540/ЄЕС з метою визначення умов її імплемен-
тації та реалізації її положень в Україні. Визначено місце Директиви у системі 
законодавства України. Досліджено дію норм Директиви за видом діяльності, в 
просторі та за колом осіб. Проаналізовано понятійно-термінологічний апарат, а 

1 Початок див.: Lex Portus, 2018, 2, 68-78.

© Кузнецов С. О., Слатвінська В. М., 2018



42

саме поняття “перевізник”, “фактичний перевізник”, “виконуючий перевізник”, 
“судноплавна компанія”, “внутрішні водні шляхи”, національні (каботажні) та 
міжнародні водні перевезення.

Ключові слова: імплементація, перевізник, фактичний перевізник, виконую-
чий перевізник, внутрішні водні шляхи, Директива № 87/540/ЄЕС.

Sergiy Kuznetsov, Valeriya Slatvinska. European Union Standards for Ukrainian 
Inland Waterways: Directive № 87/540/EEC (Part II). – Article. 

The article is devoted to the study of the provisions of the current legislation of 
Ukraine and the provisions of Council Directive 87/540/ЄEC with a view to determin-
ing the conditions for its implementation and realization of its provisions in Ukraine. 
The place of the Directive in the system of Ukrainian legislation has been determined. 
The effect of the norms of the Directive on the type of activity, in space and in a circle 
of persons was studied. The conceptual-terminological apparatus, namely, the terms 
“carrier”, “actual carrier”, “performing carrier”, “shipping company”, “inland water-
ways”, national (coastal) and international water transport are analyzed. 

Key words: implementation, carrier, actual carrier, performing carrier, inland 
waterways, Directive № 87/540/EEC.

Кузнецов С. А., Слатвинская В. Н. Стандарты Европейского Союза 
для внутренних водных путей Украины: Директива № 87/540/EЭC 
(Часть II). – Статья.

Статья посвящена исследованию положений действующего законодатель-
ства Украины и положений Директивы № 87/540/ЕЭС с целью определения 
условий ее имплементации и реализации ее положений в Украине. Определено 
место Директивы в системе законодательства Украины. Исследовано дей-
ствие норм Директивы по виду деятельности, в пространстве и по кругу лиц. 
Проанализирован понятийно-терминологический аппарат, а именно понятия 
“перевозчик”, “фактический перевозчик”, “исполняющий перевозчик”, “судо-
ходная компания”, “внутренние водные пути”, национальные (каботажные) и 
международные водные перевозки.

Ключевые слова: имплементация, перевозчик, фактический перевозчик, 
исполняющий перевозчик, внутренние водные пути, Директива № 87/540/EЭC. 

Директива Ради 87/540/ЄЕС від 9 листопада 1987 року про доступ 
до здійснення перевезень товарів національними і міжнародними 
водними шляхами, а також про взаємне визнання дипломів, серти-
фікатів та інших документів про освітню кваліфікацію в цій сфері  
(87/540/ЄЕС) (тут ми наводимо назву Директиви українською мовою 
відповідно до її офіційного перекладу, але одразу звертаємо увагу на 
те, що навіть наведена у Стратегії-2017 (Розпорядження про схвалення 
Стратегії імплементації, 2017) назва не співпадає з текстом офіційного  
перекладу) (Council Directive of 9 November 1987 on access to the 



43LEX PORTUS   № 3 (11)’2018

occupation of carrier of goods by waterway in national and international 
transport and on the mutual recognition of diplomas, certificates and other 
evidence of formal qualifications for this occupation) (далі – Директива) 
є міжнародним договором України, отже є нормативно-правовим 
актом, який регулює суспільні відносини, що виникають у певній 
сфері діяльності. Звідси, з огляду на мету цього дослідження, перш за 
все, слід з’ясувати сферу дії Директиви за видом діяльності. 

Із назви акту випливає, що сферою діяльності є “здійснення 
перевезень товарів національними і міжнародними водними шля-
хами” (“the occupation of carrier of goods by waterway in national and 
international transport”) – тут і далі ми цитуємо текст українською 
мовою (Директива про доступ до здійснення перевезень, 1987) та анг-
лійською мовою (Directive on access, 1987) паралельно. 

Застосований в назві документу англійською мовою термін 
“occupation” може перекладатися як: заняття, справа; рід занять, про-
фесія; зайнятість, робота (Abby lingvo, 2018; Андрианов, 2002, c. 299). 
Можливо прийняти до відома також: “occupational” – професійний 
(Жданова, Браслова, Васильева, 1994, c. 620); “own occupation” – 
власна справа, а також “professional occupation” – професійна діяль-
ність, професія (Андрианов, Бернсон, Никифоров, 2002, c. 299).

Отже, можна зробити висновок про те, що в Директиві йдеться 
про професійну діяльність, тобто діяльність, здійснення якої потре-
бує певної професійної кваліфікації (спеціальних знань). Звідси 
випливає проголошена Директивою необхідність введення загальних 
(“спільних”) правил, що врегульовують доступ до здійснення пере-
везень вантажів водними шляхами (“the introduction of common rules 
governing access to the occupation of carrier of goods by waterway”), для 
покращення якості послуг, які надаються (в офіційному перекладі: 
“покращення рівня кваліфікації перевізників” (“improving the quality 
of the service provided”). 

Наведемо нормативно-правове визначення поняття, що охоплю-
ється терміном “перевезення”, відповідно до законодавства України. 
Так, із змісту частини 1 ст. 306 Господарського кодексу України випли-
ває, що “перевезення вантажів” – це господарська діяльність, пов’я-
зана з переміщенням продукції виробничо-технічного призначення та 
виробів народного споживання, зокрема водними шляхами.

Термін “carrier” може перекладатися як: перевізник, транспортна 
організація; транспортне судно (Мамулян, Кашкин, 1993, с. 67);  
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транспортна агенція (Фаворов, 1996, с. 115). Зосередимо увагу на роз-
біжності перекладів на наступних прикладах:

Відповідно до ст. 1 Афінської конвенції про перевезення морем 
пасажирів та їх багажу 1974 року:

a) “перевізник” означає особу, якою або від імені якої укладено 
договір перевезення, незалежно від того, чи здійснюється фактично 
перевезення ним самим чи замінюючим перевізником;

b) “замінюючий перевізник” означає особу, іншу ніж перевізник, 
яка, будучи власником, фрахтувальником чи оператором судна, фак-
тично здійснює все перевезення чи його частину (Афінська конвен-
ція, 1974; Додин, Кузнецов, 1999а). В оригіналі “performing carrier” 
(“perform” – выполнять, исполнять, “performer” – исполнитель 
(Лисенко, 2004, c. 377, 378) .

Згідно зі ст. 1 Конвенції ООН про морське перевезення вантажів 
1978 року (Гамбурзькі правила):

1) “перевізник” означає будь-яку особу, якою або від імені якої 
з вантажовідправником укладено договір морського перевезення 
вантажу.

2) “фактичний перевізник” означає будь-яку особу, якій перевізни-
ком доручено здійснення перевезення вантажу або частини переве-
зення, і включає будь-яку особу, якій доручено таке здійснення пере-
везення (Конвенція 1978; Додин, Кузнецов, 1999б). В оригіналі “the 
actual carrier”. 

У статті 187 КТМ РФ використовується термін “замінюючий 
перевізник”.

До того ж “occupation of carrier” в офіційному перекладі україн-
ською наведено як “здійснення діяльності перевізника” (див., напри-
клад, ч. 2 ст. 1 Глави І “Визначення і сфера застосування”, ч. 1 ст. 3 
Глави ІІ “Доступ до здійснення діяльності” Директиви). При цьому, 
“the occupation of carrier of goods by waterway vessel” означає види 
діяльності (у множині!), які пов’язані з перевезенням вантажів вну-
трішніми водними шляхами (“means the activities engaged in … 
carrying goods by inland waterway”).

З наведеного можна зробити висновок, що йдеться про набуття ста-
тусу “перевізник вантажів на внутрішніх водних шляхах” за резуль-
татами отримання доступу (“access”) – надання права на здійснення 
відповідного виду транспортних послуг, підвищенням якості яких 
опікується Рада ЄС. 



45LEX PORTUS   № 3 (11)’2018

B ч. 1 ст. 3 Глави ІІ Директиви йдеться про “професійну ком-
петенцію” (“professional competence”) “особи”/ “фізичних осіб” 
(“natural persons”), які “фактично” (“in actual fact”) “управляє/
управляють” (“manages/manage”) “транспортними операціями” 
(“transport operations”), які є пов’язаними з безпосередньо переве-
зенням вантажів.

Слід звернути увагу також на те (див. Преамбулу Директиви 
Ради 87/540/ЄЕС), що раніше через впровадження Директиви Ради  
74/561/ЄЕС від 12 листопада 1974 року та Директиви Ради  
77/796/ЄЕС від 12 грудня 1977 року були отримані задовільні резуль-
тати для “оператора перевезень автомобільним транспортом” (“road 
haulage operator”), “операторів перевезень вантажів” (звернемо 
увагу на те, що термін “goods” в офіційних текстах перекладається 
і як “товари”, і як “вантажі”. На наш погляд, використання терміну 
“вантажі” є таким, що найбільш відображає сутність діяльності, про 
яку йдеться. “Вантаж” – це продукція виробничо-технічного призна-
чення та виробів народного споживання (ст. 306) – це те, що підля-
гає перевезенню (за договором перевезення); “товар” (“merchandise”, 
“produce” (Жданова, Браслова, Васильева, 1994, с. 533) – це те, що 
підлягає купівлі-продажу (за договором купівлі-продажу); (“goods 
haulage operators”) та “операторів транспортних перевезень паса-
жирів” (“road passenger transport operators”). До речі, відповідно 
до Міжнародних медико-санітарних правил (2005) термін “оператор 
перевезення” визначає фізичну або юридичну особу (або їх представ-
ників), яка є відповідальною за перевезення.

Отже, в Директиві йдеться не про безпосередньо водіїв, як переві-
зників, а про операторів перевезень.

Досліджуючи положення Директиви, які присвячені визна-
ченню сфери її дії щодо виду діяльності, що регулюється, слід звер-
нути увагу на наступне. Частина 2 ст. 1 Директиви визначає, що 
йдеться про діяльність, яка здійснюється “за оплату або винаго-
роду” (“for hire or reward”), навіть якщо така діяльність “здійсню-
ється не на постійній основі” (“is not exercised on a regular basis”), 
або “виключно протягом певного періоду часу” (“exclusively for a 
specific period of time”) (ч. 1 ст. 3).

Відповідно до ст. 42 Господарського кодексу України самостійна, 
ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, 
що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою 
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досягнення економічних і соціальних результатів та одержання при-
бутку, кваліфікується як підприємницька діяльність.

З наведеного вище слід зробити висновок про те, що сферою дії 
Директиви за видом діяльності є підприємницька діяльність, яка 
пов’язана не з безпосереднім перевезенням (транспортуванням) ван-
тажів, а з наявністю у перевізника професійних знань та відповідної 
кваліфікації з менеджменту (управління) та/або оперування – органі-
зації транспортних операцій, зокрема тих, що пов’язані безпосеред-
ньо з перевезенням вантажів, та контролем за їх здійсненням (треба 
особливо підкреслити, що сфера дії Директиви Ради 87/540/ЄЕС 
взагалі не поширюється на діяльність, яка пов’язана із здійсненням 
транспортних операцій з перевезення пасажирів). Відповідність до 
цієї вимоги надає особам, бажаючим отримати статус “перевізника”, 
отримати доступ (“access”) – тобто отримати право на здійснення від-
повідного виду транспортних послуг.

Порівняймо отриманий нами висновок щодо виду діяльності з 
видами діяльності за КВЕД (Класифікація видів економічної діяль-
ності (ДК 009:2010). Користуючись КВЕД, знаходимо діяльність, яка 
пов’язана з “вантажними перевезеннями по річках, каналах, озерах 
та по іншим внутрішнім водам” (Клас 50.40 “Вантажний річковий 
транспорт”. Група 50.4 “Вантажний річковий транспорт”. Розділ 50 
“Водний транспорт”. Секція Н “Транспорт, складське господарство, 
поштова та кур’єрська діяльність”). Саме вказана діяльність пов’я-
зана із безпосереднім здійсненням перевезень. 

Секція Н (назва секції наведена вище) містить Розділ 52 “Складське 
господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту”, який, у 
свою чергу, включає Групу 52.2 “Допоміжна діяльність в сфері тран-
спорту”. Клас 52.22 “Допоміжне обслуговування водного транспорту” 
вказаної групи включає, зокрема, “діяльність, що пов’язана з переве-
зенням вантажів водним транспортом”. 

При цьому діяльність, яка пов’язана з “організацією переве-
зень водним транспортом”, є видом діяльності, що входить також до 
Класу 52.29 “Інша допоміжна діяльність в сфері транспорту” вказаних 
вище Групи 52.2, Розділу 52, Секції Н (зауважимо, що існує Міжнародна 
стандартна галузева класифікація усіх видів економічної діяльності, що 
прийнята ООН. Україна привела КВЕД України у відповідність до між-
народного класифікатора). До вказаного класу, зокрема, включені: екс-
педиція вантажів, надання та отримання транспортної документації, 
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діяльність суднових брокерів і агентів з фрахтування, посередництво з 
фрахтування вантажних місць на судні, вантажні роботи тощо.

Отже, користуючись нормативно-правовим визначенням, яке закрі-
плено в КВЕД, можна стверджувати, що сферою дії Директиви Ради 
87/540/ЄЕС за видом діяльності є підприємницька діяльність, яка 
пов’язана з організацією перевезень вантажів водним транспортом.

Доречним буде одразу проаналізувати просторову сферу дії 
Директиви 87/540/ЄЕС. Загальною сферою дії в просторі визначено 
водні шляхи. З цього приводу звернемось до визначення терміну 
“здійснення діяльності перевізника вантажів водними суднами” 
(переклад терміну “waterway vessel” як “водне судно” виглядає 
досить невдалим. Слід, на наш погляд, застосовувати термін “вод-
ний транспортний засіб”. Див.: пункт d) ст. 124 “Застосування 
термінів” Конвенції ООН з морського права 1982 року: “means of 
transportation” means: i) railway rolling stock, sea, lake and river craft 
and road vehicles; “транспортные средства” означает: i) железно-
дорожный подвижный состав, морские, озерные и речные суда, а 
также автомобильный транспорт) (“occupation of carrier of goods by 
waterway vessel”), яке наведено в ч. 2 ст. 1 Директиви. Діяльність, 
про яку йдеться, у просторі, відповідно до ч. 2 статті 1 Директиви, 
означає перевезення вантажів тільки “внутрішніми водними шля-
хами” (“by inland waterway”), отже проаналізуємо зміст поняття, що 
охоплюється цим термінологічним сполученням.

03 червня 1999 року Верховна Рада України прийняла рати-
фікаційний закон (Закон про ратифікацію, 1999) про приєднання 
до Конвенції ООН з морського права 1982 р., тобто надала згоду 
на її обов’язковість. Таким чином, відповідно до ст. 9 Конституції 
України, Конвенція 1982 р. набула статусу “міжнародний договір 
України” та стала частиною національного законодавства України 
(Конституція України, 1996) і реалізація її положень здійснюється 
відповідно до Закону України “Про міжнародні договори України”. 
Стаття 8 “Внутрішні води” Конвенції 1982 р. визначає, що води, 
які знаходяться в сторону берега від лінії відліку ширини територі-
ального моря (внутрішньої межи територіального моря) складають 
частину внутрішніх вод прибережної держави.

При цьому, маємо, навіть, нормативно-правове визначення у 
Водному кодексі України поняття “прибережні води” – це води між 
береговою лінією та лінією у територіальному морі на відстані однієї 
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морської милі від вихідної лінії, що використовується для визначення 
ширини територіального моря, отже прибережні води також є части-
ною внутрішніх вод України як прибережної держави.

Стаття 6 “Внутрішні води України” Закону України “Про дер-
жавний кордон України” встановлює, що до внутрішніх вод України 
належать: 1) морські води, розташовані в бік берега від прямих 
вихідних ліній, прийнятих для відліку ширини територіального 
моря України; 2) води портів України, обмежені лінією, яка прохо-
дить через постійні портові споруди, які найбільше виступають у бік 
моря; 3) води заток, бухт, губ і лиманів, гаваней і рейдів, береги яких 
повністю належать Україні, до прямої лінії, проведеної від берега до 
берега в місці, де з боку моря вперше утворюється один або кілька 
проходів, якщо ширина кожного з них не перевищує 24 морських 
миль; 4) води заток, бухт, губ і лиманів, морів і проток, що історично 
належать країні; 5) обмежена лінією державного кордону частина 
підземних водних об’єктів, а також вод річок, озер та інших водойм, 
береги яких належать Україні.

Нормативно-правове визначення саме поняття “внутрішні водні 
шляхи” дає Водний кодекс України. Відповідно до ст. 67 “Особливості 
користування водними об’єктами для потреб водного транспорту” – 
це річки, озера, водосховища, канали, інші водойми, а також вну-
трішні морські води та територіальне море є внутрішніми водними 
шляхами загального користування, за винятком випадків, коли відпо-
відно до законодавства України їх використання з цією метою пов-
ністю чи частково заборонено. При цьому перелік внутрішніх вод-
них шляхів, віднесених до категорії судноплавних, затверджується 
Кабінетом Міністрів України.

Кабінет Міністрів України, діючи відповідно до ст. 67 Водного 
кодексу України, затвердив Перелік внутрішніх водних шляхів, що 
належать до категорії судноплавних (Постанова про затвердження 
переліку внутрішніх водних шляхів, що належать до категорії суд-
ноплавних, 1996) (далі – Перелік-640). До Переліку-640 включено 
дві категорії внутрішніх водних шляхів, а саме: І. Річкові шляхи та 
ІІ. Морські шляхи. До “річкових шляхів” віднесено річки Дніпро, 
Прип’ять, Десна, Південний Буг, Інгулець, Самара, Дністер, Орель, 
Сула, Ворскла, Стир, Горинь та Дністровський лиман. До “морських 
шляхів” віднесено: підхідні канали портів Чорного та Азовського 
морів, річка Дунай, Бузько-Дніпровський лиман та частина річки 
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Південний Буг, Бузько-Дніпровсько-Лиманський канал, Херсонський 
морський канал. При цьому наголошено, що користування для суд-
ноплавства простору територіального моря здійснюється у районах, 
які згідно із законодавством та міжнародними договорами України не 
заборонені для плавання.

Отже, до складу внутрішніх водних шляхів України загального 
користування законодавцем віднесено: територіальні води, вну-
трішні морські води, річки, канали, водосховища та інші водойми, 
що знадяться в межах державного кордону України. Окрім цього, до 
їх складу включено дві категорії внутрішніх водних шляхів, а саме: 
І. Внутрішні шляхи річкові та ІІ. Внутрішні шляхи морські.

Зазначимо, що досліджені нормативно-правові акти не мають визна-
чення поняття “внутрішні морські води”, але законодавець використо-
вує це поняття, навіть не маючи його визначення. Звернемо увагу також 
на те, що, виходячи з назви документу, йдеться про перевезення ванта-
жів водними шляхами як во внутрішньонаціональних, так і в міжнарод-
них транспортних сполученнях (“in national and international transport” 
(By … “in international transport” – в международном транспорт-
ном сообщении. Перевозки морским транспортом – transport by sea; 
перевозка – transport [tation]; перевозки внешнеторговые – foreign trade 
transportation; перевозки внутренние – inland carriage (transportation); 
перевозки водные – water (sea, maritime) transport; сообщение – (связь) – 
communication, traffic, transport. Cмешанные сообщения – intermodal 
traffic (transport); транспортировка – transport- [ation]; осуществлять тран-
спортировку – transport; транспортный – transport (attr. – атрибутивное 
употребление существительного) (Жданова, Браслова, Васильева, 1994, 
с. 443, 754, 755, 854, 855), але не “національними і міжнародними вод-
ними шляхами”, як це наведено в офіційному перекладі. 

За визначенням ст. 131 Кодексу торговельного мореплавства 
України (далі – КТМУ): “каботажні перевезення” – це перевезення 
між портами України, що можна розуміти як перевезення у внутріш-
ньодержавному транспортному сполученні; а відповідно до ст. 132, 
“міжнародні перевезення” – це перевезення між портами України й 
іноземними портами (без визначення чи є такі порти морськими або 
річковими), що можна розуміти як перевезення в міжнародному тран-
спортному сполученні.

Зауважимо, що КТМУ не надає нормативно-правового визначення 
терміну “порт України”, але буде цілком природньо розуміти, що 
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йдеться про порти, які складають інфраструктуру внутрішніх водних 
шляхів України (без визначення чи є такі порти морськими або річко-
вими). Звідси випливає висновок про те, що задля перевезення ванта-
жів національні внутрішні водні шляхи можуть використовуватися не 
лише для забезпечення внутрішньонаціональних транспортних спо-
лучень, але і для забезпечення міжнародних транспортних сполучень 
(використання міжнародних водних шляхів для забезпечення міжна-
родних транспортних сполучень є цілком зрозумілим).

(Далі буде)
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