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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 
Актуальність теми. В сучасних умовах питання договору 

транспортного експедирування в праві України стає все більш актуальним, 
незважаючи на те, що він (договір) є досить дослідженим з точки зору науки. 
Обумовлюється це кількома факторами, один із яких – вдале географічне 
розташування нашої країни та її розміри. Досліджуваний договір є найбільш 
вдалою юридичною конструкцією, завдяки якій здійснюється ефективне 
перевезення вантажу не тільки з точки зору клієнта – суб’єкта господарювання або 
учасника цивільно-правових відносин, а й з точки зору виконавця – експедитора. 

На сьогодні в світі близько 80 % перевезень здійснюють експедиторські 
фірми. У 2004 р. відбулось офіційне законодавче «визнання» існування договору 
транспортного експедирування в Україні. 1 липня 2004 р. набрав сили 
спеціальний нормативно-правовий акт, що регулює діяльність у сфері 
транспортного експедирування – Закон України «Про транспортно-
експедиторську діяльність». 

Окремі проблеми, що виникають з договору транспортного 
експедирування та у транспортно-експедиційних відносинах досліджувались 
на монографічному рівні О. С. Кужко – «Договір транспортного 
експедирування» (2008 р.), окремі аспекти правового регулювання відносин, 
що виникають у транспортно-експедиційній діяльності, досліджували у своїх 
працях М. Л. Луциком, Н. В. Троцюком, І. А. Діковською, В. В. Луцем та 
іншими науковцями. На сьогодні залишається невирішеною низка питань 
щодо поняття договору транспортного експедирування, визначення його місця 
в системі договірних зобов’язань, співвідношення з іншими договорами. Усе 
це обумовило актуальність та необхідність дослідження договору 
транспортного експедирування, його історії, досвіду правового регулювання в 
інших країнах, а також визначення відповідності норм чинного законодавства 
України нагальним потребам правозастосовної практики. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертацію виконано відповідно до напрямів досліджень Київського 
національного 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 від 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 від 30 травня 
2018 р. № 430-р; п. п. 3, 6, 7, 9, 14 розділу «Проблеми формування національної 
правової системи України та її адаптація до європейського права», п. п. 2, 3, 5 
розділу «Поглиблення приватноправових засад функціонування громадянського 
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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. 

Мета та завдання дослідження. Основною метою дисертаційного 
дослідження є з’ясування поняття, сутності та елементів договору 
транспортного експедирування в сучасних умовах, визначення його 
особливостей за підсумками теоретичного аналізу зобов’язань, що виникають 
у процесі укладання, зміни або припинення договору транспортного 
експедирування, відповідальності за його порушення та формування 
пропозицій щодо правового регулювання транспортно-експедиторських 
відносин у цивільному законодавстві України. 

Для досягнення поставленої мети було сформульовано такі основні 
завдання: 

 проаналізувати генезу виникнення договору транспортного 
експедирування; 

 сформулювати поняття договору транспортного експедирування; 
– дослідити юридичну природу договору транспортного експедирування, 

його місце в системі цивільно-правових договорів; 
– вивчити правовідносини транспортного експедирування за 

законодавством іноземних країн; 
– дослідити порядок укладення, зміни та розірвання (припинення) 

договору транспортного експедирування; 
– встановити істотні та інші умови договору транспортного 

експедирування; 
 проаналізувати права та обов’язки сторін договору транспортного 

експедирування; 
– дослідити виконання і динаміку (відступлення права вимоги тощо) 

зобов’язання з договору транспортного експедирування; 
 проаналізувати поняття і види правових наслідків порушення договору 

транспортного експедирування; 
– з’ясувати підстави та умови цивільно-правової відповідальності за 

порушення договору транспортного експедирування; 
– дослідити відповідальність експедитора за невиконання та неналежне 

виконання договору транспортного експедирування; 
 проаналізувати особливості відповідальності клієнта за договором 

транспортного експедирування; 
 розробити пропозиції та рекомендації, спрямовані на вдосконалення 

цивільного законодавства України у сфері транспортно-експедиторських 
відносин. 

Об’єктом дослідження є транспортно-експедиторська послуга та 
правовідносини, що виникають у зв’язку з її наданням. 

Предметом дослідження є наукові погляди, ідеї, концепції і теорії, 
нормативно-правові акти та практика їх застосування, зарубіжне 
законодавство щодо договору транспортного експедирування. 
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Методи дослідження. Методологічну основу дослідження становлять 
загальні та спеціальні методи наукового пізнання, застосування яких 
зумовлено системним підходом, що дає змогу планомірно й комплексно 
вивчити і розкрити тему дисертації та обумовлену нею проблематику. 
Наприклад, за допомогою логіко-семантичного методу оновлено й уточнено 
понятійно-категоріальний апарат, визначено сутність і дефініції термінів 
«договір», «договір транспортного експедирування» (підрозділ 1.2). За 
допомогою історично-правового методу було вивчено специфіку 
експедирування в конкретних історичних умовах, динаміку його розвитку 
(підрозділ 1.1). Завдяки методу порівняльного аналізу опрацьовувалося 
законодавство щодо договору транспортного експедирування, практика 
застосування та його юридична природа (підрозділ 1.3). Формально-логічний 
методу дозволив з’ясувати поняття і умови виникнення, зміни, припинення 
транспортно-експедиційного зобов’язання, суб’єктний склад відповідних 
правовідносин, поняття правових наслідків порушення договору 
транспортного експедирування (підрозділи 2.1–2.4, 3.1). Метод класифікації 
були використано для виділення видів правових наслідків порушення 
договору транспортного експедирування (підрозділ 3.1). За допомогою 
методу групування та структурно-логічного методу з’ясовано та 
сформульовано підстави й умови цивільно-правової відповідальності за 
порушення договору транспортного експедирування (підрозділ 3.2). 
Системно-структурний метод дав змогу охарактеризувати окремі аспекти 
відповідальності експедитора та клієнта за договором транспортного 
експедирування (підрозділи 3.3, 3.4). На цій методологічній основі 
здійснювалися збір, обробка й аналіз емпіричного матеріалу. 

Теоретичною основою дослідження є наукові праці, підготовлені такими 
вченими, як: М. К. Александров-Дольник, В. К. Андрєєв, В.І. Бобрик, 
Д. В. Боброва, Є. М. Бейлин, Т. В. Боднар, М. І. Брагінський, С. Н. Братусь, 
Г. Є. Брухіс, А. Г. Биков, В. А. Бєлов, С. О. Бородовський, М. М. Бурмистров, 
В. А. Васильєва, В. В. Вітрянський, А. М. Власик, Е. М. Ворожейкін, К. А. Граве, 
О. В. Голіна, А. І. Дрішлюк, В. І. Дрішлюк, О. В. Дзера, А. С. Довгерт, 
В. А. Єгіазаров, Н. В. Єсієва, В. І. Жуков, Н. С. Золотнікова, О. С. Іоффе, 
Н. М. Іщенко, А.Г. Калпін, І. С. Канзафарова, Є. В. Кім, Т. С. Ківалова, О. О. Кот, 
Н. С. Кузнєцова, І. М. Кучеренко, О. С. Кужко, Л. Г. Лічман, В. В. Луць, 
М. Л. Луцик, Р. А. Майданик, Д. А. Мєдвєдев, С. Ю. Морозов, Н. В. Морозова, 
Л. О. Полещук, В. Д. Примак, Ю. Д. Притика, Н. Г. Риженкова, О. В. Ребриков, 
Г. П. Савічев, О. Н. Садікова, В. Т. Смірнова, І. В. Спасибо-Фатеєва, 
Р. О. Стефанчук, Е. А. Суханов, М. А. Тарасов, А. Л. Ткачук, Г. І. Тулеугалієв, 
Я. Ф. Фархутдинов, Р. О. Халфіна, Є. О. Харитонов, О. І. Харитонова, 
А. І. Хаснутдинов, С. П. Хмельов, М. Е. Ходунов, Х. І. Шварц, Я. М. Шевченко, 
Г. Ф. Шершеневич, В. С. Щербина, В. С. Якушев та інші. 

Емпіричною основою дослідження є Конституція України, міжнародні 
документи, закони України, нормативно-правові акти підзаконного рівня 
Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, 
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рішення та висновки Конституційного Суду України, інші акти органів 
судової влади, а також відповідне законодавство ЄС і судова практика. 

Наукова новизна одержаних результатів визначається постановкою 
проблемних питань договору транспортного експедирування в цивільному 
праві України і комплексним підходом до їх дослідження. 

У результаті проведеного дослідження автору вдалося розробити та 
сформулювати низку положень. 

Уперше: 
– обґрунтовано, що договір транспортного експедирування, на відміну 

від договорів доручення та договору комісії, спрямований не на 
представництво клієнта (пряме чи непряме), а на звільнення його від 
невластивих функцій, пов’язаних із перевезенням вантажів; 

– обґрунтовано, що предметом договору транспортного експедирування 
є послуги, встановлені договором з метою зняття повністю або частково з 
вантажовідправників або вантажоодержувачів обтяжень, пов’язаних із 
процесом перевезення вантажу, і сам вантаж, щодо якого експедитор повинен 
зробити дії фактичного та/або юридичного характеру. 

Удосконалено: 
– теоретичне положення, що у випадку збігу експедитора та 

перевізника в одній особі має місце зобов’язання змішаного типу, в якому 
неможливо виокремити договір перевезення і договір транспортного 
експедирування. Під зобов’язанням змішаного типу розуміється поєднання 
елементів різних зобов’язань і виникнення на цій основі двох і більше 
зобов’язань, до кожного з яких повинні застосовуватись правила про 
відповідний вид зобов’язань; 

– теоретичне положення про те, що договір транспортного 
експедирування може бути укладено на виконання експедитором лише однієї, 
триваючої у часі, послуги юридичного характеру, пов’язаної з перевезенням 
вантажу (наприклад, послуги з оформлення документації на перевезення 
вантажу; інформаційно-довідкові послуги; послуги з виконання розрахунків з 
перевізниками від імені вантажовідправника або вантажоодержувача; ведення 
обліку та звітності для клієнта; страхування вантажу тощо). 

Дістали подальшого розвитку: 
– висновок, що договір транспортного експедирування є самостійним 

видом договору серед договорів і спрямований саме на організацію та/або 
виконання перевезення вантажу. Обґрунтовується теза, що предметом 
договору транспортного експедирування, на відміну від інших договорів 
(доручення, комісії, агентського договорів, договору перевезення вантажу), є 
не тільки укладення експедитором договору щодо організації та/або виконання 
перевезення вантажу від свого імені або від імені клієнта і в інтересах 
останнього з метою його звільнення від невластивих функцій, пов’язаних з 
перевезенням вантажів, а також обов’язкове включення дій з організації 
перевезення вантажу від вантажовідправника до вантажоодержувача або 
виконання певного етапу транспортного процесу; 
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– теза про те, що самостійність договору транспортного експедирування 
і його докорінна відмінність від договорів перевезення вантажів 
підтверджується ще й тим, що за невиконання або неналежне виконання 
договірних зобов’язань для експедитора настає повна відповідальність. 
Перевізник за невиконання або неналежне виконання договору перевезення 
вантажу, зазвичай, несе обмежену відповідальність; 

– положення, що не завжди об’єктом договору транспортного 
експедирування повинен бути вантаж, але означений договір має бути завжди 
направлений на організацію виконання та/або перевезення вантажу; 

– висновок про те, що договір транспортного експедирування завжди є 
консенсуальним договором, що повинен укладатись у письмовій формі. У 
тому ж випадку, якщо моменти укладення договору і передачі вантажу 
експедитору збігаються, цей збіг не перетворює договір транспортного 
експедирування на реальний договір, адже чинне законодавство, що регулює 
досліджувану договірну конструкцію, не містить спеціальних вимог для 
укладення цього договору щодо вчинення певних обов’язкових дій з передачі 
майна. Передача вантажу в даній ситуації виступає лише підставою для 
покладання на експедитора відповідальності за втрату, недостачу або 
пошкодження (псування) вантажу. Отже, договір транспортного 
експедирування є укладеним з моменту досягнення сторонами згоди про 
надання транспортно-експедиційних послуг та підписання договору. 

Практичне значення одержаних результатів дисертаційного 
дослідження полягає в тому, що вони становлять науково-теоретичний і 
практичний інтерес та можуть бути використані у: науково-дослідній сфері для 
подальших досліджень договору транспортного експедирування у сфері 
цивільного права, господарського права та галузей транспорту і логістики; 
правотворчості під час удосконалення чинних і розроблення нових 
нормативно-правових актів з питань транспортно-експедиційної діяльності; 
правозастосуванні з метою підвищення ефективності діяльності у 
транспортно-експедиційній сфері; навчальному процесі у ході підготовки 
лекцій, навчальних посібників та підручників з дисциплін «Цивільне право», 
«Господарське право», «Транспортне право» та ін. 

Особистий внесок здобувача. Дослідження здійснено особисто з 
урахуванням координації та методичної допомоги наукового керівника. 
Посилання на наукові праці інших авторів та інші джерела здійснювалися 
шляхом проставлення підстрочних виносок. 

Апробація результатів дисертації. Результати дослідження, його 
основні висновки та рекомендації були оприлюднені і пройшли апробацію у 
виступах автора під час науково-практичних конференцій, семінарів, зокрема, 
таких як: VI Міжнародна науково-практична конференція «Правова реформа в 
сучасних умовах: досягнення і перспективи» (м. Київ, 26 лютого 2016 р.); 
науковий семінар «Сучасні виклики українського права в контексті 
Європейської інтеграції» (м. Київ, 6 червня 2016 р.); Всеукраїнська науково-
практична конференція «Актуальні проблеми цивільного та господарського 
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права» (м. Кривий Ріг, 7 жовтня 2016 р.); Міжнародна науково-практична 
конференція «Юридична наука в ХХІ столітті: перспективні та пріоритетні 
напрями досліджень» (м. Запоріжжя, 11–12 травня 2018 р.); Міжнародна 
науково-практична конференція «Особливості нормотворчих процесів в 
умовах адаптації законодавства України до вимог Європейського Союзу» 
(м. Херсон, 1–2 червня 2018 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації відображені у 
восьми стаття, сім із яких опубліковано у вітчизняних наукових фахових 
виданнях, одна – у зарубіжному науковому виданні та п’яти тезах доповідей 
на науково-практичних конференціях. 

Структура дисертації. Робота складається з анотацій, вступу, трьох 
розділів, що містять одинадцять підрозділів, висновків до кожного розділу, 
загальних висновків, списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації 
становить 222 сторінки, з них основного тексту – 192 сторінки. Список 
використаних джерел налічує 340 найменувань і розміщений на 30 сторінках. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У вступі обґрунтовуються актуальність теми дослідження, її зв’язок з 

науковими програмами, планами, темами, встановлено мету та завдання 
роботи, визначено її об’єкт і предмет, теоретико-методологічну, нормативну та 
емпіричну основу, розкрито наукову новизну та практичне значення 
одержаних результатів, наведено дані про їх апробацію та впровадження, 
публікації, структуру й обсяг роботи. 

Перший розділ «Загальнотеоретична характеристика договору 
транспортного експедирування» присвячено дослідженню генези виникнення 
договору транспортного експедирування, встановленню та аналізу поняття 
договору транспортного експедирування, дослідженню юридичної природи 
зазначеного договору, його місця в системі цивільно-правових договорів. 

У підрозділі 1.1 «Генеза виникнення договору транспортного 
експедирування» зроблено комплексний аналіз розвитку законодавства, що 
регулювало транспортно-експедиторську діяльність України та інших країн, 
досліджено еволюцію наукових поглядів, присвячених цій діяльності, 
проведено історико-правовий аналіз договору транспортного експедирування, 
без якого неможливо з’ясування його правової природи на сучасному етапі. 

Виникнення транспортного експедирування в Україні історично 
пов’язують з датою відкриття двоколійної магістралі, але сама ця договірна 
конструкція нараховує вже понад 150 років. 

У кінці 50-х років минулого століття транспортно-експедиційна 
діяльність здійснювалася організаціями залізничного, морського, 
автомобільного транспорту. Транспортно-експедиційну діяльність визначали 
як сукупність допоміжних і необов’язкових для перевізника операцій, які 
доповнюють його основні функції з переміщення вантажу. Характеристика 
транспортного експедирування, як допоміжної правової конструкції щодо 
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перевезення вантажу, стала основною точкою зору того періоду. Ситуація не 
змінилась і на початку 60-х років минулого століття. 

По закінченні чотирьох десятків років транспортне експедирування 
стало окремим, самостійним цивільно-правовим інститутом, хоча за чинним 
господарським законодавством України вона ще носить допоміжний характер 
до договору перевезення. 

У підрозділі 1.2 «Поняття договору транспортного експедирування» 
на підставі порівняльного аналізу нормативних визначень договору 
транспортного експедирування (ст. 926 ЦК України, ст. 316 ГК України, ст. 9 
Закону України «Про транспортно-експедиційну діяльність») зроблено 
висновок про їхню ідентичність. Разом із тим, на відміну від ЦК України, ГК 
України містить норми про договір транспортного експедирування у главі 32 
«Правове регулювання перевезення вантажів», що підкреслює його 
допоміжність та похідний характер від договору перевезення. 

Підкреслюється значення договору транспортного експедирування для 
регулювання відносин, що складаються на ринку транспортних послуг, 
наголошується, що цей договір звільняє особу від транспортних турбот і 
покладає тягар їх здійснення на експедитора. 

Юридичною характеристикою означеного договору буде: договір 
транспортного експедирування є договором взаємним (двостороннім), 
консесуальним, оплатним. 

Договір транспортного експедирування є укладеним з моменту 
досягнення сторонами згоди про надання транспортно-експедиційних послуг 
та підписання договору. 

Цей договір не належить до публічних договорів, оскільки різноманіття 
транспортно-експедиційних послуг не може забезпечити однаковість умов. 

У підрозділі 1.3 «Юридична природа договору транспортного 
експедирування, його місце в системі цивільно-правових договорів» 
досліджуються специфічні риси договору транспортного експедирування. 
Встановлюється, що договір транспортного експедирування є складним, 
змішаним зобов’язанням, в якому можна виявити елементи договорів 
доручення, комісії, зберігання та ін., і всі його елементи підпорядковані єдиній 
правовій меті – надати вантажовідправнику (вантажоодержувачу) послуги, 
пов’язані з перевезенням вантажів. 

Приділено увагу різним поглядам на співвідношення договору 
транспортного експедирування і договорів комісії, доручення, агентування. 
При відмежуванні договору транспортного експедирування від інших 
цивільно-правових конструкцій слід відштовхуватись від правової мети цих 
договорів. Зв’язок послуг з перевезенням та/або організацією перевезення 
вантажу є відмінною рисою договору транспортного експедирування. 

Зазначено, що відповідно до чинного ГК України, у випадку укладання 
договору, у якому хоча б одна зі сторін є суб’єктом господарювання, договір 
транспортного експедирування втрачає свою юридичну самостійність та стає 
допоміжним договором до договору перевезення. 
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Другий розділ «Укладення, зміст і форма договору транспортного 
експедирування» присвячено 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 динаміці (відступлення 
права вимоги тощо) зобов’язання з договору транспортного експедирування. 

У підрозділі 2.1 «Порядок укладення, зміна та розірвання 
(припинення) договору транспортного експедирування» проводиться 
аналіз механізму укладення договору транспортного експедирування, а також 
досліджуються вимоги до форми його об’єктивації. 

Чинне законодавство не містить будь-яких спеціальних правил щодо 
укладення договору транспортного експедирування, в силу чого його 
укладення визначається загальними положеннями про укладення договорів. 

Договір транспортного експедирування повинен укладатись у простій 
письмовій формі, яка має бути скріплена підписами сторін та печатками. 
Зауважується, що документи та форми FIATA не є достатніми й необхідними 
для того, щоб вважалось, що договір транспортного експедирування є 
укладеним. У випадку ж недотримання простої письмової форми означеного 
договору сторони повинні доказувати його чинність письмовими доказами, 
засобами аудіо-, відеозапису та іншими доказами, в тому числі – актами здачі-
прийняття наданих послуг або іншими письмовими документами, що можуть 
підтвердити прийняття виконання або виконання наданих послуг (наприклад, 
товарно-транспортні документи). Скріплення договору печаткою може бути 
визначено за письмовою домовленістю сторін. Але печатка має проставлятись 
обов’язково на тих документах, щодо яких це прямо передбачено окремими 
нормативно-правовими актами та затверджено їхні типові форми. 

Досліджено права та обов’язки сторін за договором транспортного 
експедирування під час реалізації права на зміну та розірвання (припинення) 
договору. Підкреслюється, що означений договір не може бути припинений 
шляхом смерті фізичної особи – експедитора, адже експедитор є суб’єктом 
господарювання відповідно до Закону України «Про транспортно-
експедиторську діяльність», але він буде припинений зі смертю фізичної особи 
– клієнта, оскільки відповідно до того ж Закону клієнтом за цим договором 
може бути фізична особа; шляхом ліквідації юридичної особи (за винятком 
випадків реорганізації юридичної особи). 

У підрозділі 2.2 «Істотні та інші умови договору транспортного 
експедирування» досліджуються питання, пов’язані з визначенням переліку 
істотних умов договору транспортного експедирування. У ч. 3 ст. 9 Закону 
України «Про транспортно-експедиторську діяльність» перераховуються 
істотні умови досліджуваного договору. Автор наголошує, що істотними 
визнаються умови, які необхідні й достатні для укладення договору. Зазвичай 
до істотних умов договору відносять предмет договору, а в деяких випадках – 
його ціну та строк. Істотними умовами договору є найбільш важливі та 
необхідні елементи, що є необхідними і достатніми для укладення договору. 
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Закон України «Про транспортно-експедиторську діяльність» встановлює 
імперативний перелік «істотних умов» договору транспортного 
експедирування, що насправді є лише перерахуванням обов’язкових 
внутрішніх елементів самої письмової форми договору. 

За договором транспортного експедирування можуть надаватись як 
юридичні, так і фактичні послуги. Зроблено висновок, що договір 
транспортного експедирування може бути укладено на виконання лише однієї 
послуги юридичного характеру, пов’язаної з перевезенням або з організацією 
перевезення вантажу. 

Підкреслюється, що предметом договору транспортного експедирування 
є комплекс дій, які повинен вчинити експедитор. Їх законодавцем розподілено 
на два блоки: 1) послуги, пов’язані з перевезенням вантажу та 2) послуги з 
організації перевезення вантажу. Але і в першому, і в другому випадку ці 
послуги носитимуть комплексний характер. І виокремити якісь дії, що їх 
експедитор повинен вчинити для досягнення мети договору (перевезення або 
організація перевезення та забезпечення перевезення вантажу, захист прав та 
інтересів клієнта) в якості основних чи допоміжних тут неможливо. 

У підрозділі 2.3 «Сторони договору транспортного експедирування, 
їх права та обов’язки» досліджуються сторони договору транспортного 
експедирування, детально проаналізовано права і обов’язки клієнта та 
експедитора, що виникають у сторін в процесі виконання договору. 

Робиться висновок, що відповідно до Закону України «Про транспортно-
експедиторську діяльність» клієнтом за договором транспортного 
експедирування може бути не тільки власник товару, вантажовідправник або 
вантажоотримувач. Вантажовідправником може виступати будь-яка фізична 
або юридична особа, що володіє властивостями право- і дієздатності. На 
відміну від договору перевезення за договором транспортного експедирування 
вантажоодержувач може бути стороною за договором, а тому матиме чітко 
визначені права та обов’язки. 

У тих випадках, коли договір укладається між експедитором та 
вантажовідправником і експедитор бере на себе зобов’язання перед клієнтом 
організувати доставку вантажу «до дверей» вантажоодержувача, то такий 
договір буде належати до договорів за участю третіх осіб. 

Експедитором (транспортним експедитором) є суб’єкт господарювання 
(учасник господарських відносин, який здійснює господарську діяльність, 
реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та 
обов’язків), має відокремлене майно і несе відповідальність за своїми 
зобов’язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених 
законодавством), який за дорученням клієнта та за його рахунок виконує або 
організовує виконання транспортно-експедиторських послуг, визначених 
договором транспортного експедирування. У випадку, якщо експедитор 
самостійно, власними силами надає послуги з міжнародного перевезення 
вантажів автомобільним транспортом, він повинен мати ліцензію для 
здійснення такої діяльності. 
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Зазначається, що залежно від виду експедитора відповідно змінюється 
обсяг прав та обов’язків сторін за досліджуваним договором (наприклад, 
міжнародні експедитори мають інше коло прав та обов’язків, ніж оператор 
змішаних перевезень). 

Встановлюється, що експедитор матиме право на відшкодування 
додаткових витрат, які виникли при виконанні договору, в першу чергу, у 
випадку, коли за укладеним договором транспортного експедирування клієнт 
скористався правом і сам обрав маршрут та/або транспорт перевезення 
вантажу, і додаткові витрати експедитора були пов’язані саме з цими умовами 
договору. І в другу чергу – у всіх інших випадках, але за обґрунтування 
експедитором двох обставини: наявність витрат, пов’язаних з виконанням 
транспортно-експедиційного договору та того, що дії експедитора були 
вчинені саме в інтересах клієнта. 

У підрозділі 2.4 «Виконання і динаміка (відступлення права вимоги 
тощо) зобов’язання з договору транспортного експедирування» 
досліджуються: виконання договору транспортного експедирування, які 
становитимуть дії експедитора та клієнта, що являють собою предмет цього 
договору, а також динаміка (відступлення права вимоги тощо) зобов’язання з 
договору транспортного експедирування. 

Виконання зобов’язання належними сторонами означає виконання 
договору транспортного експедирування експедитором – суб’єктом 
господарської діяльності клієнтові, або на користь третьої особи з 
урахуванням тієї особливості означеного договору, що: 1) експедитор має 
право залучити до виконання своїх обов’язків інших осіб (ч. 1 ст. 932 ЦК 
України); 2) відповідно до ч. 2 ст. 4 цього ж Закону експедитори для 
виконання доручень клієнтів можуть укладати договори з перевізниками, 
портами, авіапідприємствами, судноплавними компаніями тощо, які є 
резидентами або нерезидентами України. 

Виконання зобов’язання належним предметом означає здійснення 
експедитором комплексу дій з надання послуг клієнтові або третій особі 
перевезення або організації перевезення вантажу. 

Виконання зобов’язання в належному місці і в належний строк визначає 
момент його виконання, тобто дату (день) передачі вантажу виконання 
уповноваженій особі за договором транспортного експедирування. Закон 
України «Про транспортно-експедиторську діяльність» у ст. 9 встановлює, що 
пункти відправлення та призначення вантажу є істотними умовами договору 
транспортного експедирування. Але, як свідчить практика, місце відправлення 
та призначення вантажу можуть не вказуватись в основному договорі, а 
встановлюватись додатками до договору. Автор вважає, що місце відправки 
вантажу та місце його доставки можуть і повинні бути істотними умовами 
договору транспортного експедирування у випадку, якщо договір включає в 
себе всі етапи перевезення – «від дверей до дверей». 

Порядок та послідовність дій, що повинні виконуватись за договором 
транспортного експедирування, так само не встановлені чинним законодавством 
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України, а отже, вони повинні регулюватись самим договором. Якщо умови 
виконання законом не визначено, а договором не врегульовано, виконання 
договору має здійснюватися відповідно до звичаїв ділового обороту. 

Третій розділ «Правові наслідки порушення договору транспортного 
експедирування» присвячено дослідженню питань та проблем, що 
стосуються поняття й видів правових наслідків порушення договору 
транспортного експедирування, підстав і умов виникнення цивільно-правової 
відповідальності за порушення договору транспортного експедирування, 
відповідальності експедитора за невиконання та неналежне виконання 
договору транспортного експедирування і особливостей відповідальності 
клієнта за договором транспортного експедирування. 

У підрозділі 3.1 «Поняття і види правових наслідків порушення 
договору транспортного експедирування» досліджуються правові наслідки 
за невиконання та неналежне виконання договору транспортного експедирування. 

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. 

Правовими наслідками порушення договору транспортного експедирування 
є відшкодування збитків (вартість втраченого, пошкодженого або знищеного 
майна, визначена відповідно до вимог законодавства); додаткові витрати (штрафні 
санкції, сплачені іншим суб’єктам, вартість додаткових робіт, додатково 
витрачених матеріалів тощо), понесені стороною, яка зазнала збитків внаслідок 
порушення зобов’язання другою стороною; неодержаний прибуток (втрачена 
вигода), на який сторона, яка зазнала збитків, мала право розраховувати у разі 
належного виконання зобов’язання другою стороною. При стягненні втраченої 
вигоди слід виходити з того, що можливість його отримання існувала як 
об’єктивна реальність, а не суб’єктивне уявлення, та моральної шкоди. 
Моральна шкода, завдана фізичній або юридичній особі у зв’язку з 
порушенням умов договору транспортного експедирування, може бути 
відшкодована лише у випадку, якщо таке відшкодування було передбачене 
умовами договору або прямо встановлене в законі. 

У підрозділі 3.2 «Підстави та умови цивільно-правової відповідальності 
за порушення договору транспортного експедирування» досліджуються 
проблеми підстав виникнення та питання умов цивільно-правової 
відповідальності за порушення договору транспортного експедирування. 

Цивільно-правова відповідальність за невиконання або неналежне 
виконання договору транспортного експедирування ґрунтується на загальних 
принципах, згідно з якими настає цивільна відповідальність за будь-яке 
договірне правопорушення. 

При встановленні протиправності поведінки особи за договором 
транспортного експедирування потрібно пам’ятати, що протиправними 
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можуть бути лише ті дії, які порушують норми законодавства і суб’єктивні 
права громадян, а незаконними – тільки ті дії, які порушують норму закону чи 
підзаконного акта. 

Підставою для звільнення боржника – транспортного експедитора від 
відповідальності може бути лише неможливість виконання його обов’язків 
внаслідок «непереборної сили», «форс-мажорної обставини» та «випадку». В 
інших випадках експедитор повинен нести відповідальність у будь-якому разі 
за договором транспортного експедирування за користування грошима клієнта 
відповідно до ст. 625 ЦК України. Крім цього, в будь-якому випадку 
експедитор нестиме відповідальність перед клієнтом за виконання або не 
виконання договору третьою особою. Єдиним випадком, коли експедитор 
може бути звільнений від відповідальності, це якщо він виступає одночасно 
перевізником та якщо зазначені умови були передбачені в договорі в якості 
тих, що звільняють експедитора від відповідальності. 

Наявність причинного зв’язку між завданою шкодою та діями особи, 
як умова настання відповідальності за договором транспортного 
експедирування, встановлюється важко. Адже послідовне передання вантажу 
відправником перевізникові та перевізником вантажоодержувачеві, 
встановлення розгорнених положень, що формулюють права та обов’язки 
названих суб’єктів, породжує проблему встановленням причин, які привели, 
наприклад, до незбереження вантажу. 

Підрозділ 3.3 «Відповідальність експедитора за невиконання та 
неналежне виконання договору транспортного експедирування» 
присвячений дослідженню особливостей відповідальності експедитора за 
невиконання та неналежне виконання договору транспортного експедирування. 

Відповідно до ЦК України за порушення обов’язків за договором 
транспортного експедирування експедитор несе відповідальність перед 
клієнтом на загальних умовах. При наданні експедиційних послуг, пов’язаних з 
перевезеннями вантажів у міжнародному сполученні, договором може бути 
встановлена відповідальність у розмірі прямо передбаченої суми розрахункових 
одиниць. Крім цього, відповідно до «мережевого принципу відповідальності» 
підстави відповідальності експедитора та її розміри залежать від того, на якій 
ділянці, в якій країні виконання договору (власне перевезення вантажу) 
відбулася подія, що спричинила відповідальність. Відповідальність експедитора 
визначається згідно з правом тієї країни, яке регулює перевезення вантажів на 
даній ділянці перевезення. А відповідно до базисної системи відповідальності 
експедитора підстави відповідальності експедитора перед власником вантажу 
не залежать від того, де була заподіяна шкода, і визначаються в договорі або в 
законі. Зазначається, що коносамент FIATA використовує змішану систему, що 
включає елементи базової і мережевий. 

Підрозділ 3.4 «Особливості відповідальності клієнта за договором 
транспортного експедирування» присвячений дослідженню особливостей 
відповідальності клієнта за невиконання та неналежне виконання договору 
транспортного експедирування. 
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Відповідно до Закону України «Про транспортно-експедиційну 
діяльність» за невиконання або неналежне виконання зазначених у Законі 
обов’язків клієнт нестиме відповідальність перед експедитором. 

Згідно з положеннями глави 51 ЦК України клієнт несе перед 
експедитором також повну відповідальність. 

На практиці спори щодо відповідальності клієнта за ненадання або 
несвоєчасне надання необхідної для виконання умов транспортно-
експедиційного договору інформації вирішуються згідно із загальними 
положеннями ЦК України та ГК України, Закону України «Про транспортно-
експедиційну діяльність». Підкреслюється, що законодавством не передбачено 
будь-які негативні наслідки на випадок невиконання зазначеного обов’язку 
клієнта, що підтверджується і судовою практикою. 

 
ВИСНОВКИ 

 
У дисертації наведено теоретичне узагальнення і практичне вирішення 

наукового завдання, яке полягає у розробці теоретичних засад нормативно-
правового регулювання відносин, що виникають при укладанні договору 
транспортного експедирування. За результатами дослідження сформульовано 
низку висновків, основні з яких полягають у наступному. 

1. Договір транспортного експедирування хоч і належить до договорів 
про надання послуг, але містить у собі й елементи підрядного договору. Так, 
податкові органи, здійснюючи перевірку підприємства і оцінюючи 
надання/ненадання тієї чи іншої послуги, звертають увагу на наявність таких 
документів, як заявки на виконання послуги, акти прийому-передачі виконаної 
роботи, що є істотною рисою підрядного договору. 

2. Істотними умовами договору є самі важливі елементи, що є необхідними 
і достатніми для укладення договору. Закон України «Про транспортно-
експедиторську діяльність» встановлює імперативний перелік «істотних умов» 
договору транспортного експедирування, які насправді є лише переліком 
обов’язкових внутрішніх елементів самої письмової форми договору. 

3. При дослідженні питання щодо можливості заміни сторони в 
договорі транспортного експедирування ми можемо зробити висновок, що 
обидві сторони в цьому зобов’язанні є одночасно і кредиторами, і 
боржниками, а отже, заміна сторони найчастіше відбувається в порядку цесії, 
делегація на практиці майже не використовується. Крім цього, договір 
транспортного експедирування відрізняється від інших договорів про надання 
послуг ще й тим, що сторони не мають нерозривного зв’язку із зобов’язанням, 
тому в цьому випадку кредитор може бути замінений у договорі іншою 
особою внаслідок заміни кредитора або правонаступництва. І за певних 
обставин у договорі про надання експедиторських послуг може мати місце 
покладення виконання зобов’язання на третю особу. 

4. Під цивільно-правовою відповідальністю за договором 
транспортного експедирування ми можемо розуміти одну із форм державного 
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примусу, що полягає у стягненні судом з правопорушника на користь 
потерпілого майнових санкцій та перекладає на правопорушника невигідні 
майнові наслідки його поведінки, спрямовані на відновлення порушеної 
майнової сфери потерпілого. Експедитор та клієнт за чинним законодавством 
несуть майнову відповідальність за неналежне виконання або невиконання 
своїх обов’язків за договором транспортного експедирування. Крім 
експедитора та клієнта майнову відповідальність за означеним договором за 
невиконання або неналежне виконання договору несуть і перевізник, і 
вантажовідправник, і вантажоодержувач. Відповідальність експедитора та 
клієнта виникає з моменту укладення договору транспортного експедирування 
і охоплює всі стадії процесу його виконання до розгляду взаємних претензій та 
позовів у суді. 

5. Експедитор матиме право на відшкодування додаткових витрат у 
випадку, коли за укладеним договором транспортного експедирування клієнт 
скористався правом і сам обрав маршрут та/або транспорт перевезення 
вантажу й додаткові витрати експедитора були пов’язані саме з цими умовами 
договору. І у всіх інших випадках, але за обґрунтування експедитором двох 
обставини – наявність витрат, пов’язаних з виконанням транспортно-
експедиційного договору та того, що дії експедитора були вчинені саме в 
інтересах клієнта. 

6. Задля встановлення самостійності досліджуваного договору 
пропонуємо ч. 4 ст. 306 ГК України щодо допоміжності транспортного 
експедирування стосовно договору перевезення вантажу виключити. Крім 
цього, пропонуємо виключити ст. 316 ГП України з 32 параграфу ГП України 
та доповнити ГП України 32-1 параграфом, до якого включити ст. 316. Це 
також встановить самостійність такої договірної конструкції, як договір 
транспортного експедирування. 

7. Законодавче розділення транспортно-експедиційних послуг на 
основні та додаткові не має практичного значення, запропоновано скоригувати 
відповідні норми Цивільного та Господарського кодексів. 
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АНОТАЦІЯ 
 

Довгуша М. П. Договір транспортного експедирування. – Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 
міжнародне приватне право». – Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України, Київ, 2019. 

Дисертація є спеціальним комплексним дослідженням теоретичних та 
практичних проблем регулювання договору транспортного експедирування за 
законодавством України. 

У дисертації надано загальнотеоретичну характеристику договору 
транспортного експедирування – генеза виникнення договору транспортного 
експедирування, розкрито поняття договору транспортного експедирування, 
досліджено юридичну природу означеного договору, встановлено його місце в 
системі цивільно-правових договорів. Розглянуто, досліджено та 
проаналізовано порядок укладення, зміст і форму договору транспортного 
експедирування, його істотні та інші умови, виконання й динаміку 
(відступлення права вимоги тощо) зобов’язання з договору транспортного 
експедирування, визначено сторони договору транспортного експедирування. 
Досліджено правові наслідки порушення договору транспортного 
експедирування – встановлено поняття і види правових наслідків порушення 
договору транспортного експедирування, підстави та умови цивільно-правової 
відповідальності за порушення договору транспортного експедирування, 
проаналізовано особливості відповідальності експедитора та клієнта за 
невиконання та неналежне виконання договору транспортного експедирування. 

Сформульовано науково обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення 
правового регулювання транспортно-експедиційних відносин за 
законодавством України та рекомендації стосовно усунення проблем у 
правозастосовній практиці. 

Ключові слова: транспортне експедирування, договір транспортного 
експедирування, експедитор, перевізник, транспортне право, логістика, 
перевезення вантажу, організація перевезення вантажу. 

 
АННОТАЦИЯ 

 
Довгуша Н. П. Договор транспортного экспедирования. – Рукопись. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

по специальности 12.00.03 «Гражданское право и гражданский процесс; 
семейное право; международное частное право». – Киевский национальный 
университет имени Тараса Шевченко Министерства образования и науки 
Украины, Киев, 2019. 

Диссертация является специальным комплексным исследованием 
теоретических и практических проблем регулирования договора 
транспортного экспедирования по законодательству Украины. 
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В диссертации дана общетеоретическая характеристика договора 
транспортного экспедирования – раскрыт генезис возникновения договора 
транспортного экспедирования, сформулировано понятие договора 
транспортного экспедирования, исследована юридическая природа указанного 
договора, установлено его место в системе гражданско-правовых договоров. 
Рассмотрены, исследованы и проанализированы порядок заключения, 
содержание и форма договора транспортного экспедирования, его 
существенные и другие условия, выполнение и динамика (уступка права 
требования и т.п.) обязательства по договору транспортного экспедирования, 
определены стороны договора транспортного экспедирования. Изучены 
правовые последствия нарушения договора транспортного экспедирования – 
установлены понятие и виды правовых последствий нарушения договора 
транспортного экспедирования, основания и условия гражданско-правовой 
ответственности за нарушение договора транспортного экспедирования, 
проанализированы особенности ответственности экспедитора и клиента за 
неисполнение и ненадлежащее исполнение договора транспортного 
экспедирования. 

Сформулированы научно обоснованные предложения о 
совершенствовании правового регулирования транспортно-экспедиционных 
отношений согласно законодательству Украины и рекомендации по 
устранению проблем в правоприменительной практике. 

Ключевые слова: транспортное экспедирование, договор 
транспортного экспедирования, экспедитор, перевозчик, транспортное право, 
логистика, перевозка груза, организация перевозки груза. 

 
SUMMARY 

 
Dovhusha M.P. Shipping Contracts. – Manuscript. 
The thesis for a candidate’s degree by the specialty 12.00.03 «Civil Law and 

Civil Procedure; Family Law; International Private Law». – Taras Shevchenko 
National University of Kyiv of the Ministry of Education and Science of Ukraine, 
Kyiv, 2019. 

The thesis is a special comprehensive research of theoretical and practical 
problems of regulating shipping contract under the laws of Ukraine. 

The author of the dissertation has studied the procedure of concluding, 
amending and terminating a shipping contract; has analyzed its essential conditions; 
and has made and grounded a conclusion about its legal independence. The 
characteristic features of a shipping contract have been distinguished: a) the purpose 
of the contract is the organization and / or carriage of freight; b) the parties to the 
specified contract are specific subjects – an expediter and a client. The expediter is a 
business entity; a client is any person; c) the main duties of the expediter will be: the 
organization of carriage of freight by transport and along the route chosen by him or 
the client, ensuring the sending and receiving of freight; conclusion on behalf of the 
client or on his own behalf of the contract of carriage of freight; besides, the 
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expediter may have additional responsibilities for obtaining documents necessary for 
export or import, performing customs formalities, checking the quantity and 
condition of the freight, its loading and unloading, paying duties, fees and other 
expenses, storing the freight; d) the expediter under the shipping contract can 
provide legal services – for example, the organization of carriage of freight, 
paperwork, etc. and services of actual nature – sending and receiving the freight, 
etc.; e) the shipping contract may contain the list of additional, auxiliary services 
that must be provided by the expediter. It has been also proved that the shipping 
contract is concluded exclusively in writing with the signatures of the parties. But it 
is considered to be executed in writing, if the offerer sends a written suggestion to 
conclude a shipping contract and its acceptance by the other party to the contract by 
fulfilling the contract’s terms. Besides, this contract will also be considered 
concluded in writing, if its content is recorded in one or more documents, letters, 
telegrams exchanged by the expediter and the client. 

The author has grounded the conclusion on the need to exclude shipping 
contracts from the group of contracts for the carriage of freight in the Commercial 
Code of Ukraine, which establishes its independence. It has been established that 
shipping contracts by their legal nature is similar to such service contracts as agency 
agreements, commission agreements, contracts of carriage, storage contracts and 
intermediary contracts. Shipping contracts are primarily distinguished from those 
agreements by the purpose and subject matter of the obligation. But the main 
problem of judicial practice is the demarcation of the shipping contract from the 
contract of carriage. As a result of the study and analysis of judicial practice, the 
author has concluded that the main thing for the shipping contract is the existence of 
conditions specifically for the organization of shipment. 

The conclusion that the legislative division of freight forwarding services into 
basic and additional has received further development. It does not have practical 
value, because the main purpose of shipping contracts is the most efficient carriage 
of freight not only from the point of view of the client – a business entity or a 
participant in civil and legal relations, but also from the point of view of the 
contractor – an expediter. Hence, the subject matter of shipping contracts includes 
services established by the contract with the aim of complete or partial removal of 
burdens associated with the process of carriage of freight from consignors or 
consignees. 

The author has formulated scientifically based propositions for improving the 
legal regulation of freight forwarding relations under the laws of Ukraine and 
recommendations for eliminating problems within regulatory enforcement. 

Key words: transport forwarding, shipping contract, an expediter, a shipper, 
transport law, logistics, shipment, organization of shipment. 
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