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Постановка проблеми. XXI століття ста-
вить проблему розвитку відносин у сфері кон-
тинентального транспортного сполучення в 
новому форматі – розширена Європа-Україна-
Азія [1]. При цьому основною сучасною тенден-
цією світової транспортної системи є розвиток 
змішаних перевезень вантажів на основі логіс-
тичного підходу та електронного обміну даних. 
Міжнародна практика свідчить, що в останні 
роки дві третини перевезень вантажів у міжна-
родному сполученні здійснювалось у змішаних 
сполученнях «від дверей до дверей» [2]. Зміша-
ні перевезення отримують все більше визнання 
як у міжнародному, так і у внутрішньому спо-
лученні, при цьому змішані перевезення дають 
вантажовласникові ряд переваг, які полягають 
у найбільш ефективному поєднанні декількох 
видів транспорту, оптимізації термінів переве-
зення, зниженні витрат на зберігання вантажу і 
транспортних витрат та розвитку транспортної 
системи країни. 

Розвиток змішаних перевезень є пріорите-
том транспортної політики України, враховую-
чи статус транзитної держави, унікальне тран-
спортно-географічне положення – на перехресті 
вантажних торговельно-транспортних європей-
ських та євразійських доріг, міжнародних тран-
спортних коридорів. Транспортною Стратегі-
єю України на період до 2020 року, схваленою 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 20 жовтня 2010 р. № 2174-р, основними на-
прямами реалізації Стратегії визначено забез-
печення розвитку інтермодальних перевезень, 
створення мережі взаємопов'язаних логістич-
них центрів та мультимодальних терміналів у 
найбільших транспортних вузлах, пунктах про-
пуску через державний кордон тощо.

Правові питання здійснення та організації 
перевезень вантажів у прямому змішаному спо-

лученні вже ставали предметом обговорення в 
науковій юридичній літературі в різні часи. Пи-
танням правового регулювання перевезення ван-
тажів у прямому змішаному сполученні приділи-
ли свою увагу такі вчені, як Т. О. Колянковська, 
С. Ю. Морозов, О. В. Карпєєв, В. В. Вітрянський, 
Н. О. Бутакова, В. А. Єгіазаров, Г. Б. Астанов-
ський, В. Т. Смірнов, Н. М. Тютріна, В. В. Тюп 
та інші. Проте у сучасних умовах розвитку тран-
спортного ринку України та створення інтегро-
ваної транспортної мережі, наявної міжвидової 
конкуренції різних видів транспорту, міжнарод-
ного розвитку контейнеризації зазначені питан-
ня набувають особливого значення та потребу-
ють переосмислення. 

Метою статті є виявлення проблемних пи-
тань правового регулювання перевезення 
вантажів у прямому змішаному сполученні та 
визначення напрямів удосконалення відпо-
відного законодавства. 

Виклад основного матеріалу. У контексті 
євроінтеграційних процесів слід підкреслити, 
що основними пріоритетами транспортної по-
літики ЄС, що передбачено в Третій Білій книзі 
ЄС 2011 року, є створення Єдиного європей-
ського транспортного простору, заснованого на 
поєднанні різних видів транспорту. У зв'язку 
з цим змішані (інтермодальні, мультимодаль-
ні, комбіновані перевезення), які засновані на 
участі різних видів транспорту у перевезенні 
вантажів, набувають все більшої популярності, 
тому формування відповідної правової основи 
стає пріоритетним напрямом удосконалення 
транспортного законодавства [3]. 

У прямому змішаному сполученні деякі 
вчені виділяють змішане, комбіноване, інтер-
модальне та мультимодальне перевезення. У ві-
тчизняному законодавстві визначення поняття 
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мультимодального, інтермодального і комбі-
нованого перевезення не закріплені, у зв'язку 
з чим зміст наведених термінів, їх співвідно-
шення натепер у юридичній науці залишаються 
дискусійними питаннями. Як слушно зазначає 
Н. О. Бутакова, мультимодалізм – це перспек-
тивний і стратегічно важливий інноваційний 
напрям у розвитку як внутрішньої транспортної 
системи, так і міжнародного транспортного спо-
лучення та міжнародної торгівлі. Але як новий 
напрям, що активно розвивається, мультимода-
лізм є проблемою як у правовому, так і в дого-
вірному забезпеченні. Немає жодного чинного 
міжнародного акта, що регулює мультимодаль-
ні перевезення, немає ясності в документаль-
ному оформленні даних перевезень, а також у 
термінологічному визначенні мультимодаль-
них перевезень [4, с. 9]. На думку В. В. Кадали, 
пряме змішане сполучення не може бути різно-
видом мультимодального перевезення, адже 
комбіноване, інтермодальне та мультимодальне 
перевезення є різновидами перевезення в пря-
мому змішаному сполученні [5].

Наразі єдиної, обов’язкової для застосуван-
ня міжнародної конвенції щодо змішаних пе-
ревезень вантажів немає (Конвенція ООН 
про міжнародні змішані перевезення вантажів 
1980 р. (United Nations Convention on International 
Multimodal Transport of Goods (Женева) не на-
була чинності). Зі змісту Конвенції випливає, 
що поняття «мультимодальне перевезення» в 
англійському варіанті і змішане перевезення 
в українському варіанті є синонімами, проте 
питання співвідношення термінів «мультимо-
дальне перевезення», «змішані перевезення», 
«інтермодальне перевезення», «комбіноване 
перевезення» залишаються дискусійними в 
науковій літературі. Так, на думку Н. О. Бу-
такової, у правовій літературі терміни «пряме 
змішане перевезення» та «мультимодальне пе-
ревезення» використовуються еквівалентно, 
тобто аналогом поняття «мультимодальні пере-
везення» є поняття «прямі змішані перевезен-
ня» [4, c. 35]. Міжнародні перевезення вантажів 
у прямому змішаному сполученні регламенту-
ються міжнародними двосторонніми угодами, 
що укладаються Україною з іншими країнами 
(наприклад, Угода між Кабінетом Міністрів 
України та Урядом Азербайджанської Респу-
бліки про міжнародні комбіновані вантажні 
перевезення, Угода між Кабінетом Міністрів 
України та Урядом Словацької Республіки про 
міжнародні комбіновані перевезення), Угода 
між Кабінетом Міністрів України і Урядом 
Угорщини про міжнародні комбіновані пере-
везення, Угода між Міністерством інфраструк-
тури України та Федеральним міністерством 
транспорту, інновацій та технологій Республіки 
Австрія про міжнародні комбіновані перевезен-
ня, Угода між Кабінетом Міністрів України та 
Урядом Турецької Республіки про міжнародні 
комбіновані перевезення). 

Відсутність міжнародної конвенції, яка спе-
ціально застосовувалася б до змішаних пере-
везень так само, як наявні конвенції застосову-
ються до перевезень одним видом транспорту, 
і необхідність вжиття заходів, спрямованих на 

подолання практики розробки великої кіль-
кості відмінних один від одного документів, що 
оформляють договори змішаної перевезення, 
спонукали Міжнародну торгову палату (ICC) 
розробити уніфіковані правила, що регулюють 
документ у разі змішаного перевезення. Такі 
правила мають рекомендаційний характер і 
вводяться в дію шляхом їх включення в договір 
змішаного перевезення [6]. Відповідно до зазна-
чених Правил «змішане перевезення» означає 
перевезення вантажу принаймні двома різни-
ми видами транспорту з місця, розташованого 
в одній країні, в якому вантаж приймається у 
відання, до обумовленого місця його доставки 
в іншій країні.

Перевезення вантажів у прямому зміша-
ному сполученні є комплексними правовідно-
синами, що включають різні послуги (переве-
зення, зберігання, перевалка тощо), пов'язані 
із забезпеченням організації єдиного процесу 
перевезення вантажу двома та більше вида-
ми транспорту за єдиним документом. Усі ці 
послуги пов'язані між собою, від точного і сво-
єчасного виконання кожної послуги залежить 
цілісність і повнота виконання всього переве-
зення [4, с. 159].

Натепер в Україні окремого закону, що ре-
гламентує перевезення вантажів у прямому змі-
шаному сполученні, на жаль, не прийнято, хоча 
на рівні законопроекту такі спроби робилися. 
Нині окремі питання перевезення вантажів у 
прямому змішаному сполученні, що здійсню-
ється різними видами транспорту на підставі 
одного документа, регламентуються рядом нор-
мативно-правових актів загального і спеціаль-
ного характеру.

До першої групи належать кодифіковані 
нормативно-правові акти, що містять загальні 
положення щодо перевезень вантажів у прямо-
му змішаному сполученні, договірних відносин 
учасників таких перевезень (Господарський 
кодекс України від 16.01.2003, Цивільний ко-
декс Украіни від 16.01.2003. До спеціальних 
нормативно-правових актів, що регулюють 
перевезення вантажів у прямому змішаному 
сполученні, належать Закони України: «Про 
транспорт» від 10.11.1994, «Про транзит ванта-
жів» 20.10.1999, «Про залізничний транспорт» 
від 04.07.1996, Кодекс торговельного мореплав-
ства України від 23.05.1995; транспортні ста-
тути: Статут залізниць України, затверджений 
Постановою Кабінету Міністрів України від 
6 квітня 1998 року, Статут автомобільного тран-
спорту УРСР, затв. Постановою Ради Міністрів 
УРСР від 27.06.1969, Статут внутрішнього вод-
ного транспорту СРСР, затв. постановою Ради 
Міністрів СРСР від 15.10.1955; правила переве-
зення вантажів: Правила перевезення вантажів 
у прямому змішаному залізнично-водному спо-
лученні, затв. Міністерством транспорту Украї-
ни від 28.05.2002; Правила перевезень вантажів 
автомобільним транспортом в Україні, затв. 
наказом Міністерства транспорту України від 
14.10.1997; Правила повітряних перевезень 
вантажів, затв. наказом державної служби по 
нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 
14.03.2006 та ін.
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У статті 312 Господарського кодексу Укра-
їни закріплено загальні положення щодо дого-
вору перевезення вантажу в прямому зміша-
ному сполученні перевезення; встановлюється 
правило застосування до договорів перевезен-
ня вантажу у прямому змішаному сполученні 
загальних правил щодо договору перевезення 
вантажу (ст. 307 ГК України), якщо інше не 
передбачено транспортними кодексами чи ста-
тутами; міститься відсилання до транспортних 
кодексів та статутів щодо регулювання відно-
син перевізників під час перевезення вантажу 
у прямому змішаному сполученні та порядку 
укладання вузлових угод, які регулюють умови 
роботи перевалочних пунктів.

Стаття 913 Цивільного кодексу України 
регламентує перевезення у прямому змішано-
му сполученні вантажу, пасажирів, багажу, 
пошти. При цьому ч. 2 зазначеної статті перед-
бачає, що відносини організацій, підприємств 
транспорту, що здійснюють перевезення у пря-
мому змішаному сполученні, визначаються за 
домовленістю між ними, тобто передбачає інди-
відуальне-правове регулювання відповідно до 
договорів між учасниками перевезення. 

Ст. 1 Закону України «Про залізничний 
транспорт» містить визначення прямого змі-
шаного сполучення. Детальна регламентація 
перевезення вантажів, пасажирів, пошти і бага-
жу у прямому змішаному сполученні за участю 
залізничного транспорту здійснюється відпо-
відно до розділу V Статуту залізниць Украї-
ни. У ст. 6 Статуту пряме змішане сполучення 
визначено як перевезення, що здійснюється 
залізницями та іншими видами транспорту 
за єдиним транспортним документом протя-
гом усього шляху прямування. При цьому для 
прямого змішаного сполучення відкриті усі за-
лізничні станції, що здійснюють операції з ван-
тажними перевезеннями, а також за переліком, 
встановленим Міністерством інфраструктури 
України, – морські і річкові порти. Статутом 
передбачено приймання вантажів до переве-
зення у прямому змішаному сполученні відпо-
відно до плану, затвердженого у встановленому 
порядку на підставі замовлень та договорів на 
організацію перевезень. У разі порушення по-
годженого порядку виділення транспортних 
засобів залізниці порти несуть відповідальність 
за невиконання плану, передбачену Статутом. 

Відносини залізниці, річкових і морських 
перевізників у разі здійснення перевезень ван-
тажів у прямому змішаному сполученні регла-
ментовано Правилами перевезення вантажів 
у прямому змішаному залізнично-водному 
сполученні (статті 79-99 Статуту), затвердже-
ними Міністерством транспорту України від 
28.05.2002 № 334. 

До перевезень у прямому змішаному спо-
лученні, що здійснюються за участю морського 
транспорту, застосовуються правила Кодексу 
торговельного мореплавства України в зазна-
чених у ньому випадках, а також у частині, не 
передбаченій спеціальним законодавством, що 
регулює такі перевезення (в ст. 3 кодексу є поси-
лання на правила перевезень у прямому змішано-
му сполученні, проте такі правила не прийнято).

Здійснення перевезень у прямому змішано-
му сполученні за участю автомобільного тран-
спорту (автомобільно-залізничних, автомобіль-
но-водних, автомобільно-водно-залізничних, 
автомобільно-повітряних та інших сполучень) 
регламентовано розділом VII Статуту автомо-
більного транспорту УРСР, де також є відси-
лання до Правил перевезень вантажів у прямо-
му змішаному сполученні, які не було прийнято 
в Україні. При цьому зазначені норми Статуту 
застосовуються лише в частині, що не супер-
ечить чинному законодавству України.

У разі здійснення перевезення вантажів у 
прямому змішаному сполученні за участю вну-
трішнього водного транспорту застосовується 
положення розділу VIII Статуту внутрішнього 
водного транспорту СРСР, залізнично-водних, 
залізнично-водно-автомобільних, водно-авто-
мобільних, а в необхідних випадках і водно-
повітряних, і прямого водного сполучення (за 
участю річкових і морських пароплавств).

Як слушно зазначає Т. О. Колянковська, 
наявна сьогодні схема правового регулювання 
відносин, пов’язаних із перевезеннями ванта-
жів у прямому змішаному сполученні, не досить 
ефективно регулює відповідні правовідносини, 
оскільки значну кількість нормативних актів 
транспортного законодавства (Статуту авто-
мобільного транспорту, Статуту внутрішнього 
водного транспорту) було введено в дію ще в 
умовах системи планово-адміністративного ре-
гулювання економіки, і натепер вони в значній 
частині застаріли. Крім того, існує низка прога-
лин і суперечностей у законодавстві, яке регла-
ментує відповідний вид перевезень. [7, с. 8].

У Правилах повітряних перевезень ванта-
жів, затверджених наказом Державної служ-
би по нагляду за забезпеченням безпеки авіа-
ції від 14.03.2006, змішаним перевезенням 
присвячено розділ 16, крім цього, у розділі 3 
Правил закріплено визначення змішаного пе-
ревезення, договору та оператора змішаного 
перевезення. У разі здійснення змішаних пе-
ревезень за участю повітряного транспорту 
повітряний перевізник виступає оператором 
змішаного перевезення. За загальним пра-
вилом передбачено застосування Конвенції 
ООН про міжнародні змішані перевезення 
вантажів 1980 р., якщо імперативні норми на-
ціонального права не передбачають інше. Але 
у разі застосування заходів відповідальності до 
повітряного перевізника на визначеному етапі 
змішаного перевезення застосовуються: Кон-
венція про уніфікацію деяких правила міжна-
родних повітряних перевезень (Монреальська 
конвенція) (на етапі змішаного перевезення, 
перевезення на якому здійснюється повітря-
ним транспортом), Конвенція про договір між-
народного автомобільного перевезення ванта-
жів (КДПВ) СМR, Конвенція про міжнародні 
залізничні перевезення COTIF-CIV, Правила 
Hague-Visby (на етапі змішаного перевезення, 
перевезення на якому здійснюється морським 
(річковим) транспортом).

На необхідність створення належної право-
вої основи перевезень вантажів у прямому змі-
шаному сполученні зверталася увага у науковій 
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літературі. Слід підтримати позицію Т. О. Ко-
лянковської, що наявна нині схема правового 
регулювання перевезення вантажів у прямому 
змішаному сполученні страждає неповнотою 
регламентації, застарілістю деяких правових 
норм і не може замінити собою єдиний закон 
про прямі змішані перевезення, який міг би 
упорядкувати взаємовідносини учасників пе-
ревізного процесу. Єдиним нормативним доку-
ментом спеціальної спрямованості є Правила 
перевезень вантажів у прямому змішаному за-
лізнично-водному сполученні, які не регулюють 
взаємин між залізницею, морським і річковим 
перевізником, з одного боку, і автомобільним 
транспортом – з іншого, який виконує значний 
обсяг перевезень під час перевезення вантажів у 
прямому змішаному сполученні [7, с. 4].

На думку Н. О. Бутакової, для належного 
розвитку змішаних перевезень необхідно ство-
рити правове поле, яке забезпечить інтеграцію 
різних видів транспорту. Тому питання про 
модернізацію правового режиму мультимо-
дальних перевезень є найбільш актуальним. 
Без його вирішення неможливий повноцінний 
розвиток інтеграційних транспортних процесів. 
Для підвищення ефективності мультимодаль-
них перевезень вантажів необхідно гармонізу-
вати режими відповідальності на транспорті, а 
також забезпечити юридичні рамки для ство-
рення і розвитку інституту єдиних операторів 
мультимодальних перевезень вантажів, що, 
безумовно, полегшить торгово-транспортні 
операції, виконувані двома і більше видами 
транспорту за одним договором мультимодаль-
ного перевезення [4, с. 3].

Як зазначає С. Ю. Морозов, нині правовід-
носини при перевезенні вантажів у прямому 
змішаному сполученні формуються здебіль-
шого під впливом договірного регулювання, 
при цьому законодавче регулювання відстає і 
на міжнародному, і на національному рівнях. 
В умовах відсутності внутрішнього закону і 
міжнародного акта, що регулюють змішані 
перевезення, саме договір залишається є під-
ставою та єдиним регулятором відносин щодо 
перевезення вантажів у змішаному сполученні. 
При цьому С. Ю. Морозов вважає найкращою 
схемою юридичної взаємодії транспортних ор-
ганізацій при доставці вантажів «від дверей до 
дверей» угоду про організацію перевезень ван-
тажів у прямому змішаному сполученні. Охо-
плюючи всі стадії перевізного процесу, вона 
здатна замінити не тільки вузлову угоду, але й 
договори на централізоване завезення (виве-
зення) вантажів. У цьому разі автомобільний 
перевізник-експедитор і перевізники інших ви-
дів транспорту будуть організовувати виконан-
ня своїх обов'язків із пред'явлення вантажу до 
перевезення і його видачі, укладаючи договір 
з оператором змішаного перевезення вантажів  
[8, с. 421].

Безумовно, уніфікація правового регулюван-
ня перевезень вантажів у прямому змішаному 
сполученні актуальна і необхідна, тому прийнят-
тя Закону про змішані (комбіновані) перевезен-
ня залишається одним із першорядних завдань. 
На рівні закону необхідно закріпити поняття 

і види змішаних перевезень, диференціювати 
умови здійснення таких перевезень з викорис-
танням різних видів транспорту, визначити пра-
вовий статус оператора змішаного перевезення, 
особливості договірних відносин і відповідаль-
ності учасників такої перевезення [3].

Підсумовуючи викладене, можна зробити 
такі висновки.

1. Питання організації та здійснення пере-
везень вантажів регламентовано рядом норма-
тивно-правових актів загального і спеціального 
характеру на рівні Цивільного, Господарського 
кодексів України, транспортних статутів та 
правил перевезення у залізнично-водному спо-
лученні, міжнародними договорами. 

2. В умовах відсутності уніфікованої право-
вої регламентації перевезень вантажів у пря-
мому змішаному сполученні визначення пра-
вового статусу учасників такого перевезення, 
зокрема оператора прямих змішаних переве-
зень, регулювання відповідних відносин здій-
снюється переважно на індивідуальному (до-
говірному) рівні шляхом укладення договорів. 

3. З метою вдосконалення законодавства 
щодо перевезень вантажів у прямому зміша-
ному сполученні доцільно забезпечити трирів-
неве правове регулювання: загальні положен-
ня щодо змішаних перевезень, які містяться у 
Цивільному та Господарському кодексах Укра-
їни; правові основи регулювання відносин, що 
виникають між транспортними організаціями, 
відправниками та одержувачами при організа-
ції і здійсненні перевезень у прямому змішано-
му сполученні доцільно визначити в окремому 
Законі «Про змішані (комбіновані) перевезення», 
положення якого слід конкретизувати у Пра-
вилах здійснення прямих змішаних перевезень. 
При цьому в Законі «Про змішані (комбінова-
ні) перевезення» доцільно визначити поняття 
перевезень у прямому змішаному сполученні, 
основи державного регулювання діяльності 
в галузі прямих змішаних перевезень, засади 
організації прямого змішаного сполучення, 
основи правового статусу учасників перевезен-
ня у прямому змішаному сполученні, зокрема 
оператору прямого змішаного перевезення, до-
говірні відносини при організації та здійсненні 
таких перевезень (договір прямого змішаного 
перевезення вантажу, договір про організацію 
перевезення вантажів у прямому змішаному 
сполученні, істотні умови договору про орга-
нізацію перевезення вантажів у прямому змі-
шаному сполученні), питання відповідальності 
оператора, перевізників, що беруть участь у пе-
ревезеннях у прямому змішаному сполученні, 
особливості пред’явлення претензій, позовів у 
цих відносинах. У Правилах здійснення пря-
мих змішаних перевезень доцільно деталізува-
ти положення закону «Про змішані (комбіно-
вані) перевезення», передбачивши особливості 
організації та здійснення різних видів прямих 
змішаних перевезень вантажів щодо всіх видів 
транспорту. При цьому корисним є досвід Рес-
публіки Казахстан щодо розробці Правил змі-
шаних перевезень [9].

Як вбачається, реалізація запропонованих 
заходів сприятиме системному вдосконален-
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ню транспортного законодавства та розвитку 
прямих змішаних перевезень в Україні. Дослі-
джувані проблеми правового регулювання пе-
ревезення вантажів у прямому змішаному спо-
лученні не є вичерпними, тому запропоновані 
варіанти їх вирішення залишаються відкри-
тими для наукової дискусії та можуть бути 
основою для подальших наукових досліджень. 
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В статье освещаются основные проблемы правового регулирования перевозки грузов в прямом смешан-
ном сообщении, определены направления развития соответствующего транспортного законодательства. 
На основании анализа зарубежного опыта, международных документов приводится авторское видение 
совершенствования законодательства Украины по перевозке грузов в прямом смешанном сообщении.
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The article deals with the main problems concerning legal regulation of multimodal transportation of goods. 
The authors highlight the issues of transport legislation concerning multimodal transportation of goods. Based on 
the analysis of foreign experience, international agreements the author's conceptual vision for the development of 
Ukrainian legislation concerning multimodal transportation of goods is given.
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