
До спеціалізованої вченої ради Д 26.001.06 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка

ВІДГУК

офіційного опонента -  кандидата юридичних наук, доцента 
Музики Лесі Анатоліївни на дисертацію Довгуші Миколи Петровича 

«Договір транспортного експедирування», 
подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

за спеціальністю 12.00.03 «цивільне право і цивільний процес; сімейне
право; міжнародне приватне право»

Актуальність теми дисертаційного дослідження обумовлена 

насамперед тим, що, незважаючи на проголошення Конституцією України 

людини, її життя і здоров’я, честі і гідності, недоторканності і безпеки 

найвищою соціальною цінністю, наразі залишається багато «відкритих» та 

таких, що потребують підвищеної уваги питань, як з боку влади, так і з боку 

самого суспільства. Одним з таких важливих напрямків є саме питання 

здійснення та надання якісних послуг у сфері транспортних відносин, 

зокрема у напрямку правового регулювання транспортно-експедиторських 

відносин у цивільному законодавстві України.

Одночасно з цим, варто звернути увагу і на те, що масові звернення 

громадян до влади з вимогами навести порядок, звернути увагу на проблемні, 

болючі для суспільства питання, такі як корупція, численні порушення вимог 

законодавства у сфері цивільно-правових відносин, пов’язаних з перевезенням 

вантажу здебільшого вирішуються несистемно та мають «уривчастий», 

фрагментарний характер. За таких обставин вивчення сучасного стану 

нормативно-правового забезпечення здійснення транспортно- 

експедиторської діяльності та формулювання пропозицій щодо 

вдосконалення чинного законодавства у зазначеній сфері, здійснене 

Довгушею Миколою Петровичем, набуває високого рівня актуальності.

Про актуальність обраної теми свідчить також те, що дисертація 

виконана відповідно до напрямів досліджень Київського національного

,)КІ національного університету
іцщ Гара^ Шевченка
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університету імені Тараса Шевченка. Тема дисертації безпосередньо 

пов’язана з планом науково-дослідницької роботи кафедри цивільного права 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Дослідження 

проведено згідно з: Концепцією створення та функціонування національної 

мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні, затвердженою 

постановою Кабінету Міністрів України 4 серпня 1997 р. № 821; Концепцією 

реформування транспортного сектору економіки, затвердженою постановою 

Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2000 р. № 1684; Національною 

транспортною стратегією України на період до 2030 року, затвердженою 

розпорядженням Кабінету Міністрів України ЗО травня 2018 р. № 430-р; п. З, 

6, 7, 9, 14 розділу «Проблеми формування національної правової системи 

України та її адаптація до європейського права», п. 2, 3, 5 розділу 

«Поглиблення приватноправових засад функціонування громадянського 

суспільства в умовах євроінтеграції» Пріоритетних напрямів розвитку 

правової науки на 2016-2020 роки, закріплених у Стратегії розвитку 

наукових досліджень Національної академії правових наук України на 2016— 

2020 роки.

Наукові положення, викладені у дисертації, ґрунтуються на 

грамотному використанні сучасних прийомів і методів наукового пізнання, 

які обрані дисертантом із врахуванням визначеної мети та сформульованих 

завдань відповідно до об’єкта та предмета дослідження. У роботі, зокрема 

автор використовував історично-правового метод (підрозділ .1.1), логіко- 

семантичний метод (підрозділ 1.2)., метод порівняльного аналізу (підрозділ 

1.3). За допомогою формально-логічного методу досліджувались поняття і 

умови виникнення, зміни, припинення транспортно-експедиційного 

зобов’язання, суб’єктний склад відповідних правовідносин, поняття правових 

наслідків порушення договору транспортного експедирування (підрозділи 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1). Також у роботі виділені види правових наслідків 

порушення договору транспортного експедирування (підрозділ 3.1). За 

допомогою методу групування та структурно-логічного методу з’ясовано і
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сформульовано підстави та умови цивільно-правової відповідальності за 

порушення договору транспортного експедирування (підрозділ 3.2). 

Безперечно використання зазначених методів наукового пізнання дозволило 

дисертанту розглянути визначені проблеми в єдності їх соціального змісту і 

юридичної форми.

Варто відзначити, що нормативною основою дослідження є 

Конституція України, міжнародні документи, закони України, нормативно- 

правові акти підзаконного рівня Верховної Ради України, Президента 

України, Кабінету Міністрів України, рішення та висновки Конституційного 

Суду України, інші акти органів судової влади, а також відповідне 

законодавство ЄС і судова практика Європейського суду з прав людини.

Зазначеним обумовлено високий ступінь наукової обґрунтованості та 

достовірності наукових положень, висновків і рекомендацій, що містяться у 

дисертації. Фундаментальність та комплексність роботи проявляється у 

всебічному та поступовому вивченні дисертантом предмета дослідження.

Наукова новизна отриманих результатів. Цілком доречно, що 

автором приділено увагу вивченню поняття договору транспортного 

експедирування, що є логічним кроком на шляху до вирішення поставлених 

питань у роботі. Характеризуючи договір транспортного експедирування в 

якості зобов’язання, дисертант зазначає, що з юридичної точки зору його 

відносять до складних зобов’язань. З економічної точки зору договір 

транспортного експедирування буде простим зобов’язанням. Складне 

зобов’язання включає первинне зобов’язання і набір вторинних зобов’язань. І 

хоча предметом договору транспортної експедиції є досить велике коло 

послуг, але всі вони підпорядковані єдиній меті, зауважує М.П.Довгуша, -  

звільненню вантажовідправника (вантажоодержувача) від турбот, пов’язаних 

з перевезенням вантажу (с.45,46).

За результатами проведеного аналізу наданого законодавцем 

визначення договору транспортного експедирування (ст. 929 ЦК України, 

ст. 316 ГК України) дисертант встановляє, що цей договір є консесуальним,
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двостороннім та оплатним. Його консенсусний характер проявляється в тому, 

що він визнається укладеним у момент досягнення згоди між сторонами, а всі 

дії, наприклад, щодо здачі й відправлення, отримання та прийняття вантажу, 

як і щодо сплати експедитору винагороди, здійснюються на виконання вже 

зобов’язання, що виникло. Двосторонність такого договору обумовлюється 

покладанням прав і обов’язків на кожного контрагента: експедитор має право 

на винагороду, але зобов’язаний до транспортного обслуговування клієнта, а 

клієнт має право на таке обслуговування, але зобов’язаний винагородити 

експедитора. Оплатність же, як зазначає автор, визначається через дефеніцію 

законодавчого визначення договору транспортного експедирування (с. 48, 

50).

У підрозділі 1.3 дисертаційного дослідження автор досліджуючи 

«послугу» виділяє її основні ознаки, зокрема це:

- нематеріалізований результат -  сукупність якостей, якими володіє 

сама діяльність боржника за зобов’язанням. У цьому полягає корисний ефект 

послуги, яка задовольняє потребу, підлягає обміну і споживанню. Цінністю у 

послузі наділений сам акт діяльності, спрямований на досягнення цього 

ефекту, що підлягає вартісній оцінці;

те, що досягнення результату неможливо гарантувати. 

Підтвердженням цього є посилання на ч. 2 ст. 903 ЦК України, відповідно до 

якої у разі неможливості виконати договір про надання послуг, що виникла 

не з вини виконавця, замовник зобов’язаний виплатити виконавцеві розумну 

плату;

- вона є невід’ємною від виконавця послуги, який повинен надати 

послугу особисто і лише у випадку, встановленому договором, виконавець 

має право покласти виконання договору про надання послуг на іншу особу, 

залишаючись відповідальним в повному обсязі перед замовником за 

порушення договору (с.61-62).

Цілком правильним є висновок дисертанта про те, що на сьогоднішній 

день національне законодавство, що регулює відносини у сфері транспортної
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експедиції, не є вдосконаленим, незважаючи на наявність досить великої 

кількості як юридичних, так і економічних наукових праць. І нині суб’єкти 

господарювання та інші особи, які займаються транспортним 

експедируванням або укладають договір транспортного експедирування, 

не завжди правильно розуміють юридичну природу укладеного договору 

або виконаної господарської операції. Саме тому варто підтримати 

позицію автора щодо необхідності введення Правил здійснення 

транспортно-експедиторської діяльності, що були передбачені ще у 

момент прийняття Закону України «Про транспортно-експедиторську 

діяльність» у ст. ст. 8 та 16 (с. 79-80).

У розділі 2.2. автор приділяє увагу питанням визначення істотних та 

інших умов договору транспортного експедирування, зокрема розглядаючи 

істотні умови договору наголошує на неможливості їх ототожнення із 

структурними елементами договору (с.99). Не оминає дисертант у своєму 

дослідженні і розгляд такої істотної умови договору транспортного 

експедирування, як його предмет, насамперед аналізуючи його визначення, 

надане законодавцем (с. 101). Як цілком логічно зазначає Довгуша М.П., у 

зв’язку з тим, що договір транспортної експедиції -  це складний договір, і 

окремі його конструкції можуть бути сприйняті як інші договори, то інколи 

навіть сторони можуть помилятись щодо юридичної природи укладеного між 

ними договору. У зв’язку з цим питання про власне предмет договору 

транспортної експедиції досить актуальне (с.103).

Варто погодитись із тезою дисертанта, що договір транспортного 

експедирування направлений в першу чергу на організацію та забезпечення 

перевезення вантажу клієнта, в другу чергу -  на захист прав та інтересів 

клієнта, що виходить з положень ст. 934 Цивільного кодексу України, а отже, 

він укладається з метою зняття з клієнта обтяжень перевезення, пов’язаних з 

вантажовідправленням або вантажоотриманням. У якості висновку до 

підрозділу 2.2. автор зазначає, що послуги, пов’язані з перевезенням вантажу, 

полягають насамперед в оптимальному забезпеченні цього перевезення, а не
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у виконанні перерахованих договором дій. Послуги з організації перевезення 

вантажу так само матимуть на меті оптимальне забезпечення перевезення 

вантажу, навіть якщо вони полягатимуть лише в оформлені перевізних або 

митних документів на цей вантаж (с.109).

На нашу думку автор правильно робить наголос на тому, що договір 

транспортної експедиції передбачає вступ експедитора в правовідносини з 

третіми особами -  перевізником, вантажоодержувачем, зберігачем і т.п. У 

зв’язку з цим важливо усвідомити правове становище цих осіб щодо 

договору транспортної експедиції з метою правильного визначення сторін 

розглянутого зобов’язання (с.114).

Слушним є зауваження дисертанта, зроблене на с. 121, щодо 

невизначеності питання, коли саме у експедитора з’являється право на 

оплату за договором транспортного експедирування, а звідси, невирішення й 

питання, коли саме експедитор матиме право на відшкодування додаткових 

витрат, оскільки сьогодні, як показує практика, оплата договору 

транспортного експедирування, її строки та суми виконується відповідно до 

умов договору. Що стосується додаткових витрат, то, зазвичай, як показує 

практика, експедитор отримує їх по закінченню дії договору, тобто після 

надання своїх послуг.

Під час міркування щодо сутності інституту страхування, який є 

необхідним елементом ланцюжка у здійсненні договору транспортного 

експедирування та забезпечується вимогами ст. 13 Закону України «Про 

транспортно-експедиторську діяльність» , автором сформульовано думку, що 

сам інститут страхування не може бути засобом забезпечення зобов’язання з 

наступних міркувань: забезпечення виконання зобов’язань стимулюють 

боржника до належного виконання зобов’язання та забезпечують захист 

майнових інтересів кредитора на випадок порушення зобов’язання 

боржником (с.123).

У третьому розділі дисертаційного дослідження автором піднімається
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таке важливе питання як поняття і види правових наслідків порушення 

договору транспортного експедирування. Цілком вірно зазначається, що 

чинні ЦК України та ГК України диференціюють наслідки порушення 

зобов’язання на невиконання та неналежне виконання умов зобов’язання, 

інколи застосовуючи загальну формулу невиконання та неналежне виконання, 

а інколи використовуючи тільки поняття невиконання та наголошує, що 

така непослідовність законодавця може призвести до розбіжностей у 

правозастосовній практиці (с.144).

Здійснюючи у процесі роботи критичний аналіз наукової літератури, 

присвяченої питанням, дотичним предмету дослідження, дисертантом 

сформульовано низку інших висновків і пропозицій, які також 

характеризуються науковою новизною та практичною значущістю та є не 

менш важливими для підвищення ефективності правого регулювання 

договору транспортного експедирування.

Варто відзначити, що основні положення роботи знайшли 

відображення у чотирьох наукових статтях, що опубліковані у виданнях, які 

входять до переліку фахових видань ВАК України.

Аналіз дисертації та автореферату дає підстави для висновку про 

ідентичність змісту останнього й основних положень дисертації. Всі 

сформульовані в дисертації положення і висновки обґрунтовано на підставі 

особистих досліджень автора, що дає змогу визнати її закінченим науковим 

дослідженням. Оформлення дисертації зауважень не викликає. Матеріал 

викладений системно, послідовно та грамотно, що дозволило дисертанту 

повною мірою розкрити зміст обраної теми та успішно досягти поставленої 

мети.

Усе викладене дозволяє зробити висновок, що дисертація 

М.П.Довгуші «Договір транспортного екпедирування» виконана на високому 

теоретичному рівні, має значну наукову та практичну цінність.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

вони становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес у науково-
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дослідній сфері, у правотворчості, у правозастосовній діяльності, а також у 

навчальному процесі вищих навчальних закладів.

Незважаючи на вагомі здобутки дисертанта й надаючи загальну 

позитивну оцінку здійсненому ним дослідженню, варто вказати на окремі 

недоліки та дискусійні положення, що містяться в роботі.

1. У підрозділі 1.2., автор аналізує поняття договору транспортного 

експедирування та робить висновок про самостійність зазначеного виду 

договору. У зв’язку з чим хотілось би почути більш детальні пояснення 

автора з цього приводу. Також вважаємо, що використання у зазначеному 

розділі роботи досвіду іноземних країн збагатило би дисертаційне 

дослідження та надало змоги більш глибоко проаналізувати сутність 

досліджуваного інституту.

2. На с. 104 автором зазначається, що відповідно до аналізу ст. 929 ЦК 

України та ст. 316 ГК України законодавець поділяє послуги експедитора на 

основні й додаткові. При цьому до основних послуг законодавець відносить 

послуги експедитора з перевезення вантажу або організації послуг, 

пов’язаних з перевезенням, а до додаткових послуг -  організацію 

експедитором перевезення вантажу транспортом і за маршрутом, вибраним 

експедитором або клієнтом, зобов’язання експедитора укласти від свого імені
. ч

або від імені клієнта договір перевезення вантажу, забезпечення відправки і 

одержання вантажу, а також перевірку кількості та стану вантажу, його 

завантаження та вивантаження, сплату мита, зборів і витрат, покладених на 

клієнта, зберігання вантажу до його одержання у пункті призначення, 

одержання необхідних для експорту та імпорту документів, виконання 

митних формальностей тощо. Далі дисертант резюмує, що, на його думку, 

означена стаття Цивільного кодексу України та дублюючі положення 

Господарського кодексу України є не досить коректними. Вважаємо, що 

автору варто було більше уваги приділити цьому питанню та окреслити 

шляхи вирішення цієї проблеми.
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3. На с. 115 автор визначає якими мають бути основні обов’язки 

експедитора. Водночас хотілось би почути більш конкретну позицію 

дисертанта щодо переліку додаткових обов’язків експедитора. У чому 

практичне значення зазначеної класифікації?

4. На с. 137-138 представленої роботи дисертант зазначає, що 

законодавством передбачено досить великий перелік транспортно- 

експедиційних послуг і відповідно на практиці існують різні за змістом 

договори експедиції. Водночас непростим є питання про місце виконання 

транспортно-експедиційного договору. Далі автор робить висновок, що місце 

відправки вантажу та місце його доставки можуть бути і повинні бути 

істотними умовами договору транспортного експедирування. Вважаємо, що 

наведена авторська позиція, потребує додаткової аргументації.

5. На с. 146 дисертаційного дослідження автор зазначає, що 

відповідно до ст. 611 ЦК України правовими наслідками порушення 

зобов’язання є: 1) припинення зобов’язань у зв’язку з односторонньою 

відмовою від нього (якщо це встановлено договором або законом) або 

розірвання договору; 2) зміна умов зобов’язання; 3) сплата неустойки; 

4) відшкодування збитків та моральної шкоди. Цей перелік не є вичерпним -  

договором або законом можуть бути передбачені й інші наслідки порушення 

зобов’язань. Хотілось би почути від автора конкретні приклади наслідків 

порушення зобов’язання,які також можуть бути передбачені договором або 

законом.

6. Спірним видається положення про те, що збитки та причинно- 

наслідковий зв'язок між протиправним діянням та збитками є 

факультативною підставою цивільно-правової відповідальності в 

досліджуваній сфері. Автор проявляє певну непослідовність у своїй роботі. 

Спершу на с. 157 роботи зазначає, що правопорушення є підставою 

відповідальності, а згодом стверджує, що збитки та причинно-наслідковий 

зв'язок є підставою відповідальності, а не її умовою (с. 165 роботи). Також в 

роботі варто було би більше уваги приділити питанню співвідношення
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понять «непереборна сила» та «форс-мажор», зокрема крізь призму судової 

практики та іноземного законодавства.

Разом з цим, необхідно наголосити, що наведені зауваження мають 

переважно дискусійний характер, свідчать про складність та різноплановість 

теми дослідження. На загальну позитивну оцінку дисертаційного 

дослідження М.П. Довгуші вони суттєво не впливають і не знижують 

високий науковий рівень та практичне значення роботи.

Зважаючи на викладене, можна дійти висновку про те, що дисертація 

«Договір транспортного експедирування» є завершеною працею, в якій 

отримані нові науково обґрунтовані результати, що у сукупності розв’язують 

конкретне наукове завдання, яке має істотне значення для науки. За своєю 

актуальністю, новизною постановки та вирішенням досліджених проблем, 

теоретичним рівнем та практичною корисністю, достовірністю та 

обґрунтованістю одержаних результатів дисертація відповідає вимогам 

п. п. 9, 11-13 Порядку присудження наукових ступенів, а її автор, 

Микола Петрович Довгуша, заслуговує на присудження наукового ступеня 

кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.03 «Цивільне право і 

цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право».

•»

Офіційний опонент: 
доцент кафедри приватного права 
Національного університету 
«Києво-Могилянська академія»
кандидат юридичних наук, доцент
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До спеціалізованої вченої ради Д 26.001.06 

Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 

01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60

ВІДГУК

офіційного опонента -  доктора юридичних наук, професора 

Федорченко Наталії Володимирівни на дисертацію 

Довгуши Миколи Петровича «Договір транспортного експедирування», 

подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.03 -  цивільне право і цивільний процес; сімейне

Актуальність теми дослідження. Динамічний розвиток будь-якої 

країни тісно пов’язаний із багатьма факторами, одним з яких безперечно 

можна визначити стан міжнародних та внутрішніх торгівельних та інших 

зв’язків, які у сучасних умовах визначають центральну роль транспорту, що 

забезпечує безперебійних рух вантажу, пасажирів, поштових перевезень тощо 

та відповідно активно впливає на стан економіки держави. Транспортна галузь 

є однією з важливих галузей будь-якої країни світу і це підтверджується 

створенням такої авторитетної організації як Міжнародна федерація 

експедиторських асоціацій (FIATA з французької «Federation Internationale des 

Associations de Transitaires et Assimiles»). FIATA представляє транспортно- 

експедиторську сферу діяльності більш ніж 40 тисяч міжнародних 

експедиторських і логістичних компаній. Сфера її діяльності поширюється на 

150 країн світу, в яких працюють до 10 мільйонів людей.

Україна, створюючи сприятливі умови для реалізації транспортно- 

експедиторської діяльності, повинна вдосконалювати правове поле. 

Досконалість правового забезпечення безпосередньо впливає на обсяги 

транспортно-експедиторської діяльні ' л,г " і .  Проте, можна

право; міжнародне приватне право

ВІДДІІ) ЛІЛОИООПТВр у? чг№'й\
^ Y' Ч'ЙцНіїігіІІ* r o i ' î  у j jІ■ ■?*[((:'
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зазначити, що сфера надання транспортних послуг в Україні на сьогоднішній 

день має безліч проблем. Це пов’язано із недостатньо чітким, врегулюванням 

низки питань, із суперечностями у законодавстві, які, в свою чергу, 

ускладнюють роботу транспортних компаній.

Актуальність транспортного експедирування в Україні обумовлюється 

багатьма факторами, головним з яких є вдале географічне положення нашої 

країни. Завдяки існуванню такого зобов’язання, як договір транспортного 

експедирування, суб’єкти господарювання та суб’єкти цивільно-правових 

відносин звільняються від зайвих проблем, пов’язаних із перевезенням 

вантажу.

Варто зазначити, що договір транспортного експедирування як 

конструкція, завдяки якій здійснюється найбільш ефективне перевезення 

вантажу не тільки з точки зору клієнта -  суб’єкта господарювання або 

учасника цивільно-правових відносин, але й з точки зору виконавця -  

експедитора, є досить важливим регулятором даних відносин.

Вищезазначене безперечно свідчить про актуальність наукового 

дослідження Довгуши Миколи Петровича та зумовлює необхідність 

удосконалення цивільно-правового забезпечення реалізації процедури

укладення, зміни та розірвання (припинення) договору транспортного 

експедирування, аналізу його істотних умов та обґрунтування висновку щодо 

його юридичної самостійності.

Ступінь обґрунтованості і достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації.

Висновки та рекомендації, що містить дисертація, достатньою мірою 

аргументовані та достовірні, належним чином апробовані та ґрунтуються на 

науковій та емпіричній базі. Як свідчить аналіз роботи, представлена 

дисертація є самостійним дослідженням.

Структурна виваженість дисертаційного дослідження, застосування 

цілого комплексу наукових методів та прийомів дали змогу автору виявити 

низку проблем теоретичного та практичного характеру, а також запропонувати
2
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шляхи їх вирішення.

Наукові положення, викладені у дисертації, ґрунтуються на 

використанні загальних та спеціальних методів наукового пізнання, вибір яких 

був зумовлений метою та завданнями дослідження, його об’єктом і предметом. 

Серед них можна виокремити логіко-семантичний, історично-правовий, 

формально-логічний методи. Також автор вдало скористався методом 

класифікації, завдяки якому було виділено види правових наслідків порушення 

договору транспортного експедирування. За допомогою методу групування та 

структурно-логічного методу з’ясовано і сформульовано підстави та умови 

цивільно-правової відповідальності за порушення договору транспортного 

експедирування тощо.

У роботі дисертант не лише наводить позиції науковців щодо того чи 

іншого питання, але й дає власну оцінку наведених поглядів та пропозицій, що 

свідчить про наукову спроможність самостійного опрацювання теми, здатність 

до критичного аналізу.

Матеріал рецензованої дисертації та її автореферату викладений чітко, 

доступно та юридично грамотно.

Кожен розділ дисертації завершується короткими та лаконічними 

висновками, в яких відображено основні здобутки автора в межах 

досліджуваних у розділі питань. Окрім цього дисертантом сформульовано 

загальні висновки до роботи, які містять не лише наукові підсумки 

проведеного дослідження, але й конкретні пропозиції по внесенню змін до 

чинного законодавства України.

Структура дисертаційної роботи вдала і обумовлена передусім метою, 

завданнями, об’єктом і предметом дослідження. Вона складається із вступу, 

трьох розділів, поділених на одинадцять підрозділів, висновків, списку 

використаних джерел. Основний текст дисертації складається з 193 сторінок, 

йому передують анотація та список опублікованих праць за темою дисертації. 

Список використаних джерел налічує 340 найменувань і викладений на 28 

сторінках.
З
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Достовірність і обґрунтованість результатів дисертації підтверджується 

використанням результатів досліджень здійснених в галузі теорії держави і 

права та цивільного права.

Винесені на захист положення характеризують роботу як монографічне 

дисертаційне дослідження, яке виконане дисертантом особисто.

На жаль, дисертант при комплексному дослідженні проблемних питань 

договору транспортного експедирування не використав монографічні 

дослідження, які тісно пов’язані з його тематикою, зокрема, Примака В.Д. 

«Цивільно-правова відповідальність юридичних осіб» (2007 р.), Примака В.Д. 

«Відшкодування моральної шкоди на засадах справедливості, розумності й 

добросовісності» (2014 р.), Федорченко Н.В. «Договірні зобов’язання з надання 

послуг: проблеми теорії і практики» (2015 р.), Цюри В.В. «Теоретичні питання 

інституту представництва в цивільному праві України» (2016 р.), Міловської 

Н.В. «Договірні зобов’язання зі страхування у цивільному праві України: 

проблеми теорії та практики» (2019 р.), Лукасевич-Крутник І.С. «Теоретичні 

засади правового регулювання договірних відносин з надання транспортних 

послуг у цивільному праві України» (2019 р.). А також доцільно було б 

звернутись до дисертаційних досліджень Колосова Р.В. «Договір комісії і 

агентський договір у цивільному праві» (2004 р.), Гриняка Т.В. «Цивільно- 

правова відповідальність перевізника за договором перевезення вантажу 

автомобільним транспортом» (2017 р.).

Треба зазначити, що дослідження договору транспортного

експедирування вже було здійснено у 2008 р. Кужко О.С. «Договір 

транспортного експедирування». Але на сьогодні залишається невирішена 

низка питань щодо договірних відносин в сфері транспортного

експедирування.

Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна 

результатів наукового дослідження, наукових оцінок, пропозицій і 

рекомендацій, теоретичних узагальнень та висновків, які складають основний 

зміст дисертації М.П. Довгуши, значною мірою зумовлюється актуальністю
4
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дослідження та обраним напрямом і полягає в тому, що в дисертації 

визначається постановка проблемних питань договору транспортного 

експедирування в цивільному праві України і пропонується комплексний 

підхід до їх дослідження.

У дисертації висунуто низку положень, нових для теорії та важливих 

для юридичної практики, з яких на особливу увагу заслуговують наступні.

Логічним видається, іцо дисертаційне дослідження дисертант 

розпочинає з вивчення генези виникнення договору транспортного 

експедирування. Зокрема автором було зроблено комплексний аналіз розвитку 

законодавства, що регулювало транспортно-експедиторську діяльність в 

Україні та інших країнах, досліджено еволюцію наукових поглядів, 

присвячених цій діяльності, проведено історико-правовий аналіз договору 

транспортної експедиції, без якого неможливо з'ясування правової природи 

договору на сучасному етапі.

Особливий інтерес викликає дослідження юридичної природи договору 

транспортного експедирування, його місця в системі цивільно-правових 

договорів. Як зазначає автор, вирішальну роль у виникненні договору 

транспортного експедирування відіграв договір перевезення вантажу. Не 

зважаючи на передумови та практичну необхідність у законодавчому 

регулюванні нових правовідносин, що склалися, жодних спеціальних 

нормативно-правових актів не видавалося і в ті часи наука цивільного права не 

визнавала в якості самостійного договору ні договір транспортного 

експедирування, ні навіть договір перевезення (с. 28-29 дис.).

Встановлення місця договору транспортного експедирування в системі 

цивільно-правових договорів взагалі та серед договорів перевезення зокрема, 

на думку автора, має важливе практичне значення, оскільки дає можливість 

визначити його галузеву належність, характеристику, особливості та 

відмінності від інших договорів у сфері надання послуг.

За результатами проведеного аналізу доктринальних точок зору та

чинного законодавства дисертантом визначено, що за своєю юридичною
5
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природою договір транспортного експедирування схожий з такими договорами 

про надання послуг, як договір доручення, комісії, перевезення, зберігання та 

агентський договір (с. 63 дис.).

Заслуговує на увагу сформульований дисертантом висновок, що договір 

транспортного експедирування від інших договорів про надання послуг 

відрізняється передусім предметом та метою зобов’язання. Предметом 

договору транспортного експедирування є саме послуги, що пов’язані із 

перевезенням вантажу та спрямовані на організацію чи забезпечення 

перевезення вантажу протягом усього етапу або на окремій його стадії 

(транспортно-експедиторські послуги). Тому метою цього договору, як 

зазначає автор, є організація або забезпечення перевезення вантажу (с. 63 дис.).

Доречним в роботі є розмежування договору транспортного 

експедирування та інших видів договорів, наприклад, співвідношення договору 

транспортного експедирування з агентським договором (с. 68 дис.).

Порівнюючи договір транспортного експедирування та агентський договір 

дисертант зазначає, що договір експедиції може поєднувати в собі ознаки 

агентського договору: це і триваючий характер, і комплексне здійснення 

юридичних і фактичних дій. Однак, на його думку, на відміну від договору 

агентування, договір експедиції може укладатись і на вчинення однієї 

юридичної послуги, наприклад, послуги з оформлення документації на 

перевезення вантажу; інформаційно-довідкові послуги; виконання розрахунків 

з перевізниками від імені вантажовідправника або вантажоодержувача; ведення 

обліку та звітності для клієнта; страхування вантажу тощо (с. 69 дис.).

Другий розділ дисертації присвячений дослідженню порядку укладення, 

зміни та розірвання (припинення) договору транспортного експедирування, 

його істотних та інших умов, встановленню сторін договору транспортного 

експедирування, їх прав та обов’язків, виконанню і динаміки (відступлення 

права вимоги тощо) зобов’язання з договору транспортного експедирування.

Зокрема, досліджуючи порядок укладення, зміни та розірвання 

(припинення) договору транспортного експедирування дисертант зазначає що
6
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цей договір може бути укладено між присутніми сторонами і між сторонами, 

які знаходяться на відстані один від одного (дистанційний контракт), також 

наголошує, що Закон не містить обмежень щодо форми договору, отже, договір 

має укладатись в простій письмовій формі (с. 85 дис.).

Цікавим видається підрозділ 2.4 дисертації, в якому розглядаються 

виконання і динаміка (відступлення права вимоги тощо) зобов’язання з 

договору транспортного експедирування. Автор зазначає, що належне 

виконання зобов’язання є складним поняттям, оскільки містить вимоги, які 

випливають із глави 48 ЦК України і яких необхідно дотримуватися (с. 125-126 

дис.). Подальше дослідження умов належного виконання зобов’язання 

дозволяє дисертанту зробити висновки, що договір транспортного 

експедирування є складним, комплексним зобов’язанням, що може містити в 

собі умови договору доручення, агентського договору, договору 

перевезення тощо (с.130-131 дис.).

Третій розділ присвячений правовим наслідкам порушення 

договору транспортного експедирування, в якому автор досліджує поняття 

і види правових наслідків порушення договору транспортного 

експедирування, підстави та умови цивільно-правової відповідальності за 

порушення договору транспортного експедирування. В наступних 

підрозділах дисертант розглядає питання відповідальності експедитора та 

особливості відповідальності клієнта за договором транспортного 

експедирування.

Висновки, пропозиції і рекомендації, що характеризуються науковою 

новизною або практичною значущістю, достатньо повно і точно окреслені у 

вступі роботи, відображені в розділах її основної частини, висновках.

Практичне значення одержаних результатів. Аналіз змісту роботи 

свідчить про самостійну, завершену, аргументовану, комплексну роботу і 

дозволяє констатувати високий науково-теоретичний та прикладний рівень 

проведеного дослідження. Структура і зміст роботи свідчать про 

цілеспрямованість та комплексний характер дослідження. Це дало можливість
7
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автору дійти результатів і обґрунтувати низку нових положень, які мають 

важливе значення як для науки так і для практики.

Зокрема, положення, висновки і пропозиції проведеного дослідження 

розширюють і поглиблюють існуючі уявлення про договір транспортного 

експедирування, відображають авторську позицію у розв’язанні конкретних 

правових проблем, пов’язаних із правовим забезпеченням реалізації 

зазначеного права.

Одержані результати дослідження становлять як науково-теоретичний, 

так і практичний інтерес. Основні висновки та рекомендації, запропоновані у 

роботі можуть бути використані: для подальших досліджень договору 

транспортного експедирування у сфері цивільного права, господарського права 

та галузей транспорту і логістики; під час удосконалення чинних і розроблення 

нових нормативно-правових актів з питань транспортно-експедиційної 

діяльності, також у навчальному процесі у ході підготовки лекцій, навчальних 

посібників та підручників з дисциплін «Цивільне право», «Господарське 

право», «Транспортне право» та ін.

Повнота викладення матеріалів у публікаціях положень, висновків 

і рекомендацій, сформульованих у дисертації. Основні положення 

дисертації, що виносяться на захист, належним чином були відображені у 

наукових статтях, кількість і якість яких відповідає вимогам щодо 

опублікування результатів дисертаційного дослідження. Загальну концепцію 

дослідження відображено також у матеріалах науково-практичних 

конференцій.

Автореферат дисертації відповідає її змісту та повністю відображає 

основні положення і результати дослідження. Дисертацію та автореферат 

оформлено відповідно до вимог, встановлених Міністерством освіти і науки 

України. Тема і зміст роботи відповідають спеціальності 12.00.03 -  цивільне 

право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

Дискусійні положення та зауваження до дисертації. Проте загальна 

позитивна оцінка роботи не виключає наявності зауважень до її змісту,
8
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оскільки вирішення певного кола питань в дисертації не виключає спірних 

положень, а деякі пропозиції є недостатньо обґрунтованими чи 

аргументованими, що свідчить про необхідність вступити в дискусію з автором 

роботи з тією метою, аби почути додаткову аргументацію на користь тих чи 

інших позицій. Найбільш суттєвими з таких зауважень, вважаємо, наступні:

1. Обов’язковим елементом будь-якого дисертаційного дослідження 

мають бути відповідні положення наукової новизни. Положення новизни, що 

запропоновані автором як уперше, на наш погляд, не в повній мірі є науковою 

новизною.

2. На с. 76 дис. автор зазначає, що необхідність правильного 

розмежування договору транспортного експедирування та договору 

перевезення вантажу особливо проявляється у випадку збігу експедитора і 

перевізника в одній особі, адже відповідальність експедитора відрізняється від 

відповідальності перевізника. Саме тому хотілось би заслухати думку автора 

щодо меж відповідальності перевізника та експедитора.

3. На с.136 дис. автор зазначає, що за певних обставин, у договорі про 

надання експедиторських послуг може мати місце покладання виконання 

зобов’язання на третю особу. На нашу думку, на цьому твердженні варто 

зупинитись більш детально та навести окремі приклади таких обставин.

4. Дискусійним у науці залишається питання про можливість дій 

експедитора у ролі перевізника. Вважається, що договір транспортного 

експедирування має як самостійний характер, так і допоміжний характер по 

відношення до договору перевезення. Однак, право більшості європейських 

країн, а також міжнародні угоди передбачають діяльність транспортного 

експедитора у двох ролях -  договірного перевізника (принципала) та 

посередника (агента). Виходячи з вищезазначеного, це питання має важливе 

юридичне значення, оскільки відповідальність експедитора-перевізника дуже 

відрізняється від експедитора-посередника. Тому, хотілось би почути думку 

дисертанта з цього приводу, а також щодо необхідності встановлення різної 

відповідальності експедитора, який здійснює внутрішнє та міжнародне
9
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експедирування.

5. Згідно ч. 1 ст. 14 Закон України «Про транспортно-експедиторську 

діяльність»: «експедитор відповідає перед клієнтом за кількість місць, вагу, 

якщо проводилося контрольне зважування у присутності представника 

перевізника, що зафіксовано його підписом, належність упаковки згідно з 

даними товарно-транспортних документів, що завірені підписом представника 

перевізника, якщо інше не встановлено договором транспортного 

експедирування». Як ми бачимо, Законом недостатньо чітко, з практичного 

погляду, врегульовано питання пакування вантажу. В ньому не конкретизовано 

спосіб пакування та тип упаковки. На практиці досить часто зустрічаються 

ситуації пошкодження або втрати вантажу саме з цих причин. Однак 

експедитор у таких випадках зазначає, що товарно-транспортними 

документами передбачено стандартну упаковку, а договором це питання 

взагалі не врегульоване. Яким чином, на думку дисертанта, можна було б 

уникнути даної проблеми та чи потрібно на законодавчому рівні більш чітко 

регламентувати питання упаковки?

6. В роботі аналізується судова практика, але дисертант не 

запропонував своїх правових пропозицій щодо розгляду даної категорії спорів. 

Зокрема, хотілось би почути думку автора, як вирішуються спори щодо 

відповідальності клієнта за ненадання або несвоєчасне надання інформації 

необхідної для виконання умов договору транспортного експедирування.

Висловлені зауваження стосуються переважно спірних, дискусійних 

питань, певної незавершеності чи неповноти розгляду окремих питань теми 

дисертації, є передумовою дискусії в ході захисту, не впливають на загальну 

позитивну оцінку виконаної дисертаційної роботи та не знижують її достатній 

науково-теоретичний рівень й практичну значущість.

Загальна оцінка дисертаційної роботи та її відповідність 

встановленим вимогам. Дисертація є самостійним доробком автора, 

посилання на наукові праці оформлені належно. Наукові статті, які 

опубліковані за темою дисертаційного дослідження у фахових виданнях,
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свідчать про якість проведеної роботи, базуються на особистих поглядах та 

результатах праці дисертанта.

Автореферат дисертації відповідає її змісту та відображає основні 

положення і результати дослідження. Дисертацію та автореферат оформлено 

відповідно до встановлених вимог.

Дисертаційне дослідження «Договір транспортного експедирування» 

виконане на належному науковому рівні, повністю відповідає за своїм змістом, 

теоретичним рівнем, науковою обґрунтованістю, новизною та оформленням 

вимогам п. 11-13 Порядку присудження наукових ступенів, а його автор -  

Довгуша Микола Петрович заслуговує на присвоєння вченого ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 -  цивільне право і 

цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

Офіційний опонент:

доктор юридичних наук, професор,
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