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АНОТАЦІЯ 

Довгуша М. П. Договір транспортного експедирування. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

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. 

Захист дисертаційного дослідження відбудеться у спеціалізованій 

вченій раді юридичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка, Київ, 2019. 

Зміст анотації. Дисертацію присвячено виробленню теоретичних засад 

нормативно-правового регулювання відносин, що виникають при укладенні 

договору транспортного експедирування. У роботі визначено поняття і 

з’ясовано сутність категорії «договір транспортного експедирування». 

Досліджено та проаналізовано передумови виникнення й розвитку договору 

транспортного експедирування. Охарактеризовано його юридичну природу та 

визначено сутність, правову природу, місце у системі цивільно-правових 

договорів. Зроблено порівняльний аналіз правовідносин, що складаються у 

сфері транспортно-експедиційної діяльності за національним законодавством 

та законодавством іноземних країн.  

Дисертація є комплексним правовим дослідженням, у якому окреслено 

теоретичні і практичні проблеми, що виникають у сфері транспортно-

експедиційної діяльності та розроблено шляхи їх вирішення. За результатами 

дослідження обґрунтовано й розроблено пропозиції та рекомендації, 

спрямовані на удосконалення цивільного законодавства України у сфері 

транспортно-експедиційних відносин. 

У дисертації досліджено порядок укладення, зміни та розірвання 

(припинення) договору транспортного експедирування, проаналізовано його 

істотні умови, зроблено та обґрунтовано висновок щодо його юридичної 

самостійності. Виділено характерні ознаки договору транспортного 
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експедирування: а) метою договору є організація та/або перевезення вантажу; 

б) сторонами за означеним договором є специфічні суб’єкти – експедитор та 

клієнт. Експедитором є суб’єкт підприємницької діяльності, клієнтом може 

бути будь-яка особа; в) основними обов’язками експедитора будуть: організація 

перевезення вантажу транспортом і за маршрутом, вибраним ним самим або 

клієнтом, забезпечення відправки й одержання вантажу; укладення від імені 

клієнта або від свого імені договору перевезення вантажу; крім цього, на 

експедитора можуть бути покладені додаткові обов’язки з отримання 

необхідних для експорту або імпорту документів, виконання митних 

формальностей, перевірка кількості та стану вантажу, його завантаження і 

вивантаження, сплата мита, зборів та інших витрат, зберігання вантажу; г) за 

договором транспортного експедирування експедитор може надавати послуги 

юридичного характеру – наприклад, організація перевезення вантажу, 

оформлення документів, тощо та послуги фактичного характеру – відправка та 

одержання вантажу тощо; д) договір транспортного експедирування може 

містити перелік додаткових, допоміжних послуг, які повинні надаватись 

експедитором.  

Також доведено, що договір транспортного експедирування повинен 

укладатись виключно у письмовій формі з підписами сторін, але він має 

вважатись вчиненим в письмовій формі у випадку надіслання оферентом 

письмової пропозиції щодо укладення договору транспортного експедирування 

і акцептування її іншою стороною договору шляхом виконання умов договору. 

Крім того, цей договір також буде вважатись укладеним у письмовій формі у 

випадку, якщо його зміст буде зафіксований в одному або кількох документах, 

у листах, телеграмах, якими обмінялися експедитор та клієнт.  

Обґрунтовано висновок щодо необхідності виключення договору 

транспортного експедирування з групи договорів перевезення вантажу в 

Господарському кодексі України, чим встановлюється його самостійність. 

З’ясовано, що за своєю юридичною природою договір транспортного 

експедирування схожий з такими договорами про надання послуг, як договір 
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доручення, комісії, перевезення, зберігання та агентський договір. Від 

означених договорів його вирізняють насамперед мета та предмет 

зобов’язання. Але основною проблемою судової практики є розмежовування 

договору транспортного експедирування від договору перевезення. У 

результаті вивчення та аналізу судової практики зроблено висновок, що 

основним для договору транспортного експедирування є наявність умов саме 

з організації перевезення вантажу. 

Дістала подальшого розвитку теза, що самостійність договору 

транспортного експедирування і його корінна 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. 

Дістав подальшого розвитку висновок про те, що законодавче 

розділення транспортно-експедиційних послуг на основні й додаткові не має 

практичного значення, адже основним призначенням договору транспортного 

експедирування є найбільш ефективне перевезення вантажу не тільки з точки 

зору клієнта – суб’єкта господарювання або учасника цивільно-правових 

відносин, а й з точки зору виконавця – експедитора. Звідси, до предмета 

договору транспортного експедирування входять послуги, встановлені 

договором з метою зняття повністю або частково з вантажовідправників або 

вантажоодержувачів обтяжень, пов’язаних з процесом перевезення вантажу.  

У зв’язку з цим запропоновано під предметом договору транспортного 

експедирування розуміти комплекс дій щодо виконання або організації 

виконання транспортно-експедиційних послуг, пов’язаних з перевезенням 

вантажу. Немайновим результатом таких дій буде відправлення або отримання 

вантажу, доставка вантажу одержувачу, тобто задоволення потреб клієнта в 

організації перевезення. В транспортно-експедиційній діяльності 

проявляються і такі властивості послуги, як надання цих послуг особисто 

виконавцем і їх невіддільність від нього тощо. 
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Обґрунтовано висновок, що у випадку збігу експедитора та перевізника 

в одній особі є зобов’язання змішаного типу, у якому неможливо виокремити 

договір перевезення і договір транспортного експедирування, у зв’язку з чим 

виникають проблеми з можливістю захисту порушеного права та інтересу у 

суді. 

Доведено, що договір транспортного експедирування може бути 

укладеним на виконання експедитором лише однієї 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). 

У дисертації також набув подальшого розвитку висновок про те, що 

існуючий на сьогодні перелік істотних умов договору транспортного 

експедирування, який встановлений в Законі України (далі – ЗУ) «Про 

транспортно-експедиторську діяльність» є за своєю суттю структурними 

елементами договору. Істотними умовами досліджуваного договору є його 

предмет, ціна та строк. Предметом договору транспортного експедирування є 

діяльність експедитора з надання послуг з організації та/або перевезення 

вантажу клієнта. Ці послуги ми можемо поділити 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 будуть мати 

комплексний характер, виокремити якісь дії, які експедитор повинен вчинити 

для досягнення мети договору в якості основних чи допоміжних, тут 

неможливо. 

Одержані результати дисертаційного дослідження становлять науково-

теоретичний та практичний інтерес і 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 
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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 із 

дисциплін «Цивільне право», «Господарське право», «Транспортне право» та 

ін. 

Ключові слова: транспортне експедирування, договір транспортного 

експедирування, експедитор, перевізник, транспортне право, логістика, 

перевезення вантажу, організація перевезення вантажу. 
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ABSTRACT 

Dovgusha M.P. Contract of transport forwarding. – Qualifying scientific 

work on the rights of the manuscript. 

The thesis for a Candidate Degree in Law, 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 presentation of the dissertation will be at the Specialized Academic 

Council of the Law Faculty of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 

2019. 

Content of the abstract. The dissertation is focused on the development of 

theoretical foundations of normative-legal regulation of relations that arise at the 

conclusion of a contract of transport forwarding. The thesis defines the notion and 

clarifies the essence of the category «contract of transport forwarding». The 

preconditions for the emergence and development of a transport forwarding contract 

have been explored and analyzed. Characterized its legal nature and its essence, legal 

nature, place in the system of civil contracts are determined. A comparative analysis 

of the legal relations, which are formed in the sphere of transport and expedition 

activity according to the national legislation and legislation of foreign countries, is 

made. 

The dissertation is a complex legal study, which outlines the theoretical and 

practical problems that arise in the field of transport and expedition activity, the ways 

of their solution are developed. According to the results of the research, the 

proposals and recommendations aimed at improving the civil law of Ukraine in the 

field of transport-expedition relations have been substantiated and developed. 

In the dissertation is researched to arrange the conclusion, change and 

terminate (terminate) the contract of transport forwarding, to analyze its historical 

conditions, is made and substantiated the highlights, with regard to its legal 

independence. Characteristic features of the contract of transport forwarding are: a) 
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it is an agreement on the organization and / or transportation of goods; b) the parties 

are specific subjects – freight forwarder and customer. Forwarder is a subject of 

entrepreneurial activity, but as a client can be any person; c) Forwarder have the next 

responsibilities: organization of transportation of goods by transport and on the route 

selected by him or the client, ensuring the sending and receiving of cargo; conclusion 

on behalf of the client or on his behalf of the contract of carriage of goods; in 

addition, additional obligations may be imposed on the forwarder, for example, 

obtain the documents necessary for export or import, customs formalities, checking 

the quantity and condition of the cargo, loading and unloading, payment of customs 

duties, charges and other expenses, storage of goods; d) under the contract of 

transport forwarding, the forwarder may provide services of a legal nature - for 

example, organization of cargo transfer, registration of documents, documents, 

services and actual character; e) the contract of transport forwarding may contain a 

list of additional, ancillary services that must be provided by the forwarder. And also 

is proved the contract of transport forwarding has to have a written form with the 

signatories by parties. But this contract can be if offeror sent the written offer of 

contract and it was accepted by counteragent. In addition, this agreement can be if 

its content was written in one or more documents, fax and email or in telegrams 

between forwarder and client.   

It was founded the conclusion on the necessity to exclude the contract of 

transport forwarding from the group of contracts of carriage of goods in the 

Commercial Code of Ukraine and then to establish its legal independence. It was 

established that by its legal nature the contract of forwarding is similar to such 

service contracts as the contract of commission, transportation, and storage and 

agency agreement. Of the aforementioned contracts, it is distinguished primarily by 

the purpose and subject of the obligation. But the main problem of judicial practice 

is the delimitation of the contract of transportation expedition from the contract of 

carriage. Having studied and analyzed the judicial practice, we came to the 

conclusion that the main condition for the contract of transport forwarding is the 

availability of conditions precisely for the organization of cargo transportation. 
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A further development of the conclusion was made the independence of the 

contract of transport forwarding and its difference from the contracts of carriage of 

goods is also confirmed by the fact that the failure to fulfill or improper performance 

of contractual obligations bring on fully accountable by the forwarder. Carrier for 

failure to perform or improper performance of the contract of carriage of goods 

usually has limited liability. 

Thus the subject of the contract of transport forwarding is the complex of 

actions related to the execution or organization of the transport and forwarding 

services related to the carriage of goods. Non-direct result of such actions will be the 

sending or receiving of cargo, delivery of goods to the recipient, that is, meeting the 

needs of the client in the organization of transportation. The transport-forwarding 

activity has such properties of services as the provision of these services exactly by 

the performer and their inseparability from him, etc. 

It was substantiated in the case of a coincidence forwarding agent and a carrier 

in one person there is a mixed type obligation in which it is impossible to distinguish 

a transportation contract and a contract of forwarding. And in this case there are 

problems with the possibility of protection of the violated right and interest in court. 

It was proved the contract of transport forwarding may be conclude by the 

forwarder for only one service related to the carriage of goods (for example, services 

for the registration of documents for the carriage of goods, information and reference 

services, services for the execution of settlements with carriers on behalf of the 

consignor or consignee, accounting and reporting for the client, insurance of cargo, 

etc.). 

Author also got the conclusion the existing list of essential terms of the 

contract of transport forwarding, established in the Law of Ukraine «On Freight 

Forwarding Activity», is inherently structural elements of the contract. Essential 

conditions of this contract are its subject, price and term. The subject of the contract 

of transport forwarding is the activity of the freight forwarder in providing services 

for the organization and / or transportation of the customer’s cargo. We can divide 

these services into two units: 1) services related to cargo transportation and 2) 
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services related to organization of transportation cargo. In the first and second cases, 

these services will be of a complex nature. And it is impossible to highlight any 

actions (a major or an auxiliary) that the forwarder must do to achieve the purpose 

of the contract. 

The obtained results of the dissertation research are of scientific, theoretical 

and practical interest and can be used in: the research area for further research related 

to transport forwarding ; the law-making during the improvement of the current and 

developed new legal acts on matters of transport forwarding activity; enforcement 

of effective activity in the transport and logistics sphere; the educational process 

during the preparation of lectures, manuals and textbooks with disciplines «Civil 

Law», «Commercial Law», «Transport Law», etc. 

Key words: transport forwarding, freight forwarding contract, forwarding 

agent, carrier, transport right, logistics, cargo transportation, organization of cargo 

transportation. 
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ВСТУП 

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.),  деякі аспекти правового регулювання відносин, 

що виникають у транспортно-експедиційній діяльності, досліджували у своїх 

працях М. Л. Луцик, Н. В. Троцюк, І. А. Діковська, В. В. Луць та інші науковці. 

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 
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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 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 укладення, 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; 
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– 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. 

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження становлять 

загальні та спеціальні методи наукового пізнання, застосування яких 
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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 метод 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 було використано для виділення видів правових 

наслідків порушення договору транспортного експедирування (підрозділ 

3.1).  

За допомогою методу групування та структурно-логічного методу 

з’ясовано і 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, 
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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, 

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 
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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, 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; 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 
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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 з 

дотриманням встановлених правил цитування. 

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 

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 статтях, сім із яких опубліковано у вітчизняних наукових фахових 

виданнях, одна – у зарубіжному науковому виданні та п’яти тезах доповідей 

на науково-практичних конференціях. 
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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

ДОГОВОРУ ТРАНСПОРТНОГО ЕКСПЕДИРУВАННЯ 

 

1.1. Генеза виникнення договору транспортного експедирування 

 

Договір транспортного експедирування є доволі новою конструкцією 

для нашої країни. Виникнення цієї договірної конструкції відбулося не більш 

ніж 150 років, а її розвиток пов’язують із розвитком економічних відносин 

усередині XVIII ст. [172, с. 19–20; 135, с. 11] у зв’язку з розділенням 

мореплавання та торгівлі [165; 16]. Понад 200 років тому торгівля товарами і 

мореплавання являли собою одне ціле. Середньовічний купець купував товар 

і/або на власному судні перевозив до іншої країни, де й продавав його [296, с. 

24], або супроводжував свій товар, і разом з господарем судна дбав про 

розміщення товару на судні в порту відправлення і розвантаження його в порту 

прибуття. Оскільки до XIX ст. основний вантажопотік йшов через морські 

порти, то послуги посередники надавали на території порту своєї країни. Так 

виникло транспортна експедиція [146, с. 232; 39, с. 17]. 

Крім цього, необхідність перевантаження, зберігання вантажу в разі 

неможливості його доставки в ряді випадків (наприклад, бездоріжжя), стали 

підставою для спеціалізації торгових товариств і купців. Частина з них 

зосередилася на фінансуванні торговельних операцій, частина почала 

спеціалізуватися на доставці їм не належних товарів, інші сконцентрували свої 

зусилля на власне торговельних операціях – закупівлі й збуті. Таким чином, 

з’явилися перші банківські, транспортні та торгово-закупівельні компанії. 

Початок нового типу компаній, які стали брати на себе вирішення всіх питань 

щодо своєчасної та збереженої доставки вантажу, поклали експедитори [296, 

с. 28]. 

У XVI ст. повсюдно спостерігалася підвищена активність у будівництві 

нових доріг, мостів і облаштуванні внутрішніх водних шляхів [280, с. 5–11]. У 

цей час з’являються великі експедиційні фірми, які в своїй діяльності почали 
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використовувати коносамент, транспортні накладні, складські розписки тощо. 

На початку XVIII ст. експедитори (купці) приступають до операцій зі збору 

вантажу від декількох відправників для доставки в один пункт призначення; 

вводиться страхування вантажу. Поступово експедитори звільняються від 

фінансових операцій і передають їх комерційним банкам [281, с. 12]. 

Першою транспортно-експедиторською організацією вважається фірма 

«Данзас», що була створена у 1552 р. у м. Базелі та є на сьогодні однією з 

найбільших експедиторських фірм світу. Без участі відправника вона 

доставляла посилки та дрібний багаж одержувачам у «збірних диліжансах», 

що регулярно слідували у міста Австрії, Німеччини, Швейцарії [135, с. 11].  

Правові норми того часу, що регламентували будь-яке комерційне 

посередництво, в тому числі й експедиторське, відображали інтереси не тільки 

дрібних посередників – експедиторів та агентів, а й транспортних компаній. 

Це виражалося, зокрема, в обмеженні сумісництва транспортного агентування 

з експедируванням та прав експедиторів як договірних перевізників стосовно 

фактичних тощо. На ранньому етапі розвитку експедирування характерною 

рисою виявлялося поступове виконання вантажоперевізником усіх функцій та 

формальностей щодо відправки вантажів, що належали купцю [135, с. 11–12].  

На морському транспорті з’явилася можливість будувати великі судна і 

парові крани для обробки і перевезення великогабаритних та великовагових 

вантажів. Зменшилася залежність від погодних умов і сезону. Промислова 

революція в Європі створила умови для експортної орієнтації експедиторів і 

розширення своєї діяльності на інші континенти. У 1880 р. в Лейпцигу 

відбувся перший конгрес експедиторів, що послужив поштовхом для 

нормування системи взаємовідносин у сфері світової торгівлі. Важливим 

етапом побудови цієї системи вважають Берлінську конференцію (1884–1885), 

яка закріпила розділ африканських територій. До цього моменту були 

завершені географічні відкриття, діючим суб’єктом виступала держава і її 

колоніальна периферія. Підтримка політичних і економічних відносин між 

метрополією та колоніями вимагала розвитку транспортних зв’язків. Країни 
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Америки, Азії більшою мірою були орієнтовані на імпорт, і експедитор в цих 

країнах відігравав роль агента – одержувача імпортних товарів і митного 

брокера. Необхідно зауважити, що в появі таких посередників не було нічого 

нового, оскільки як продавці, так і покупці товарів завжди користувалися 

послугами різноманітних агентів. Це були фізичні або юридичні особи, 

громадяни або їхні фірми, що виступали в ролі довірених осіб, посередників 

(agents), які уповноважені здійснювати певні дії від імені інших осіб 

(principals) [135, с. 11–12]. 

Винахід паровоза призвів до створення в багатьох країнах світу 

залізничної мережі. Як зазначав Е.М. Бейлін, загальний розвиток 

промисловості і торгівлі, поява технічних досягнень в транспорті – 

пароплавних перевезень і залізниць, створення ряду світових ринків – виразно 

виявили самостійне значення транспортно-експедиційної справи [17, с. 28]. 

Після 1850 р. залізниця займає монопольне становище в перевезеннях 

вантажів сухопутним шляхом. Вартість перевезення залізницею становила 

1/10 вартості гужового транспорту.  

Якщо відобразити етапи будівництва мережі залізниць України за 

датами їх започаткування, то історична хроніка їх виникнення буде мати такий 

вигляд: 03 листопада 1861 р. – Львівська залізниця; 03 грудня 1865 р. – Одеська 

залізниця; 22 травня 1869 р. – Південна залізниця; 23 грудня 1869 р. – 

Донецька залізниця; 07 червня 1870 р. – Південно-Західна залізниця; 15 

листопада 1873 р. – Придніпровська залізниця [13, с. 8]. Але історично на 

території України датою початку розвитку транспортно-експедиторської 

діяльності вважають 01 листопада 1851 р.  ̶ в цей день у царській Росії була 

відкрита двоколійна залізнична магістраль [21, c. 24; 146, с. 93; 176, с. 64]. 10 

липня 1852 р. було затверджено Положення про особливе комерційне 

агентство Петербурзько-Московської залізниці [45, с. 24]. У коментарі до 

Статуту залізниць перераховувалися наступні види транспортних послуг, за 

які стягувалися додаткові збори: завантаження і вивантаження засобами 

залізниць, зберігання вантажу понад встановлені строки, послуги підйомних 
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кранів, повідомлення про прибуття вантажу, здійснення митних, акцизних і 

поліцейських формальностей [172, с. 19]. Але всі ці операції регулювались 

договором підряду – адже на той час договір транспортного експедирування 

не мав і не міг мати самостійного значення, оскільки і договір перевезення 

розглядався як один із видів підряду. А комерційні агентства, що працювали 

на залізницях, виконували в основному функції місцевої експедиції, займалися 

наданням кредитів, залученням вантажів до перевезень, посередницькими 

операціями в торгівлі і працювали в інтересах транспортних підприємств 

(залізниць). Крім того, транспортно-експедиторською діяльністю займалися 

спеціалізовані акціонерні товариства, які працювали в інтересах 

вантажовласників. Ці компанії виконували підвезення вантажів до станцій і 

портів, а також вивезення вантажів власним або залученим транспортом [176, 

с. 64]. 

Із розвитком міжнародної торгівлі починається поступове 

відокремлення експедиторських функцій від вантажоперевізника. Володільці 

інфраструктури транспорту почали виробляти та реалізовувати як 

вантажовласникам, так і перевізникам – володільцям транспортних засобів 

свої спеціальні послуги, пов’язані з використанням інфраструктури: 

термінальні, складські, стивідорні, тальманські та інші, керуючись правовими 

нормами цивільно-правових та господарських договорів – зберігання та 

підряду [135, с. 12].  

У кінці XIX – на початку XX ст. з’являються автомобілі і літаки. 

Починається епоха автомобілізації, виникає можливість виконувати термінові 

перевезення з низькою собівартістю. З цього часу експедиторські організації 

отримують дедалі більший розвиток, і на початку ХХ ст. конкурентна 

боротьба між ними привела до створення великих експедиторських компаній, 

закріплення їх монополістичної позиції на окремих ринках. 

Вирішальну роль у виникненні договору транспортного експедирування 

відіграв договір перевезення вантажу. Не зважаючи на передумови та 

практичну необхідність у законодавчому регулюванні нових правовідносин, 
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що склалися, жодних спеціальних нормативно-правових актів не видавалося 

[135, с. 12], і в ті часи наука цивільного права не визнавала в якості 

самостійного договору ні договір транспортного експедирування, ні, навіть, 

договір перевезення [26, с. 14]. Але окремі елементи цих договорів можна було 

знайти в інших договірних зобов’язаннях – договорі підряду, договорі найму, 

договорі комісії [38, с. 4; 172, с. 19–20; 216, с. 37–38; 335, с. 203].  

Г.Ф. Шершеневич здійснив класифікацію цивільно-правових договорів, 

відповідно до якої договір перевезення став самостійним серед договорів про 

надання послуг. Відсутність же законодавчого визнання самостійного 

характеру договору перевезення він пояснював тим, що пізніші договори 

утворюються з колишніх шляхом поєднання різних юридичних елементів. Але 

така класифікація припускає вже виконаним докладний аналіз кожного 

договору, тоді як до цих пір рідко який договір не порушує спору про 

юридичну його природу [334, с. 268]. І намагаючись відокремити договір 

транспортного експедирування від договору перевезення, вчений зазначав, що 

перевезення здійснюється власними засобами, які належать залізниці на праві 

власності або найму, а якщо особа бере на себе доставку в інше місце вантажу 

і не має при цьому власних засобів перевезення, то вона буде не перевізником, 

а експедитором. Як приклад він наводив товариства транспортних «кладей» 

[335, с. 212–213]. Але така точка зору науковця швидше є нововведенням, аніж 

відображенням законодавства того часу: відносини з укладення особою 

договору перевезення від імені іншої особи, через брак іншого нормування, 

регулювалися положеннями про договір комісії [216, с. 38]. 

І не зважаючи на те, що розробники проекту Цивільного уложення були 

знайомі з Німецьким цивільним уложенням (а німецькому цивільному праву 

тих часів договір транспортного експедирування був відомий1), але навіть у 

                                                      
1 Відповідно до німецького Торгового уложення від 10 травня 1897 р. експедитором визнавався той, хто від 

власного імені в порядку промислу бере на себе доставку вантажів за рахунок іншого (відправника), 

використовуючи перевізників або фрахтувальників морських суден. При цьому на експедитора покладався 

обов’язок вибору перевізника, фрахтувальника або проміжного експедитора. Експедитор також мав право 

самостійно здійснити доставку вантажу, якщо інше не передбачено договором. У цьому випадку йому 

одночасно належать права і обов’язки як експедитора, так і перевізника (параграфи 407, 408, 412 ГТУ) [38, с. 

5].  
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ньому не знайшлося місця для зобов’язання, що нас цікавить. У матеріалах 

Редакційної комісії, яка готувала проект уложення, є висновок, що поняття 

перевізника як особи, що зобов’язалася доставити вантаж з одного місця в 

інше, не повинно змішуватись з так званими в нашій торговельній практиці 

«експедиторами», які виконують купецькі накази з перевезення вантажів. 

Подібні особи, виконуючи від свого імені доручення, що стосуються 

перевезення, як, наприклад, відправку або отримання вантажів, але не мають 

своїм предметом виконання всієї операції перевезення, підводяться нашою 

судовою практикою, а також проектованими правилами про договір комісії, 

під поняття комісіонерів [38, с. 5; 65, с. 558]. Крім цього, було зазначено, що у 

зв’язку з тим, що експедиційні угоди, за характером виникаючих між їх 

учасниками відносин, тотожні з усіма іншими експедиційними угодами, 

причому експедитори є різновидом комісіонерів. Тому було визнано за краще 

не виділяти експедиційні угоди із загальної маси комісійних угод, а придати 

правилам договору комісії таку редакцію, щоб вони могли застосовуватися і 

до угод за дорученням і відправленням товарів [65, с. 690]. 

У перші роки існування радянської влади спостерігався різкий підйом 

транспортної галузі країни. За допомогою транспорту здійснювалась 

розбудова всього народногосподарського комплексу СРСР. На транспортну 

сферу економіки виділялися значні кошти [266, с. 17]. До війни було 

побудовано 14,7 тис. км нових залізничних ліній; загальна експлуатаційна 

довжина залізничних магістралей становила напередодні війни 106,1 тис. км. 

За ці ж роки перевезення вантажів на залізницях СРСР зросли в 3,7 раза, а 

вантажообіг – в 5,4 раза. Протяжність експлуатування внутрішніх водних 

шляхів зросла з 64,6 тис. км до 107,3 тис. км. Розгорнулося будівництво портів. 

За перші п’ять років існування СРСР їх було побудовано 12. Портове 

господарство оснащувалося вантажно-розвантажувальними механізмами. У 

1940 р. в річкових портах було вже 2 тис. вантажно-розвантажувальних 

механізмів. Оснащення портового і пристанського господарства різними 

вантажними механізмами допомогло різко підняти рівень механізації 
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перевантажувальних робіт. У 1940 р. він досяг 46,2 % проти 3,1 % у 1928 році. 

Значні роботи були здійснені з розвитку морських портів. Зміцнення 

вантажно-розвантажувального господарства забезпечило підвищення рівня 

механізації з 17,2 % в 1933 р. до 65,5 % в 1940 році. Значних успіхів було 

досягнуто в розвитку рухомого складу автомобільного транспорту. Якщо в 

1932 р. в цій галузі використовувалося 3,7 тис. автомашин, то до 1941 р. – вже 

249 тис. автомобілів [216, с. 39–40; 159, с. 18–35]. 

У 1923 р. було створено потужну спеціалізовану державну транспортно-

експедиційну організацію АТ «Транспорт», яка мала 240 контор. Надалі стали 

з’являтися транспортно-експедиційні підприємства, пов’язані з окремими 

видами транспорту: «Навантаження», «Доброфлота», та ін. [216, с. 40; 172, с. 

21]. У 1930 р. було створено Всесоюзне транспортно-експедиційне об’єднання 

Союзтранс, що об’єднав розрізнений автомобільний і гужовий транспорт та 

виконував перевезення із залізничних станцій і річкових портів, а також масові 

перевезення вантажів на автомобільних дорогах великої протяжності (на 

східних трактах). До 1932 р. Союзтранс перетворився на потужну транспортну 

організацію. Однак централізована система керівництва перевезеннями, 

здійснювана Союзтрансом, вступала, на думку низки фахівців, у протиріччя з 

принципами раціонального управління виробництвом і споживанням. У 1933 

р. при облвиконкомі було створено автогужові трести, а діяльність 

Союзтрансу було зосереджено на обслуговуванні найбільших промислових 

центрів і транспортних вузлів країни, а також на організації перевезень 

автомобільними трактами. Згодом Союзтранс було ліквідовано, а його 

підприємства передані на баланс крайових і обласних виконавчих комітетів та 

Раднаркому союзних і автономних республік, що загальмувало розвиток 

транспортної експедиції [113, с. 187; 172, с. 21–22; 216, с. 40]. 

Проте законодавство тих часів не приділяло уваги ні договору 

перевезення, ні договору транспортного експедирування, тобто воно не 

відповідало суспільному розумінню значення транспорту в той час у житті 

країни. Так, Цивільний кодекс УРСР 1922 р. взагалі не включав норм, що 
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регулювали договори перевезення. Протягом більшої частини радянського 

періоду норми про договір транспортного експедирування були відсутні в 

кодифікованих актах цивільного законодавства, і він розглядався як різновид 

договору комісії: договір транспортного експедирування визначався як такий 

договір, за яким одна сторона (експедитор) зобов’язується вступити в договір 

перевезення вантажу від свого імені, але за рахунок іншої сторони (клієнта). 

Таким чином експедитор, який діяв від свого імені, але за рахунок клієнта, 

укладав правочини щодо перевезення вантажу (здійснював юридичні дії). І у 

такому розумінні, в такому правочині, дійсно були присутні всі ознаки 

договору комісії [44, с. 239–240; 135, с. 14; 38, с. 7]. 

У 1950–1952 рр. усі роботи, пов’язані із завезенням і вивезенням 

вантажів із залізничних станцій, річкових і морських портів та виконанням 

супутніх експедиційних операцій, здійснювалися безпосередньо 

вантажовідправниками і вантажоодержувачами. Кожне підприємство, яке 

отримує вантажі з магістрального транспорту, змушене було мати своїх 

експедиторів і вантажників, які при надходженні вантажів відправлялися на 

транспортний вузол і виконували всі роботи з доставки. Виконання 

вантажовідправниками і вантажоодержувачами функцій, не властивих їхній 

основній діяльності, та невеликі обсяги робіт, що ускладнюють застосування 

засобів механізації, спеціалізованих автомобілів і передових методів доставки 

вантажів, призводили до розпорошення сил і засобів транспортної експедиції. 

Із початку 50-х рр. Міністерство шляхів сполучення СРСР (МПС) і 

міністерства річкового флоту союзних республік почали організовувати свої 

транспортно-експедиційні підрозділи, які виконували для 

вантажовідправників і вантажоодержувачів низку послуг. У 1955 р. з метою 

значного збільшення обсягів централізованого завезення і вивезення вантажів 

із транспортних вузлів і поліпшення експедиційного обслуговування було 

прийнято рішення про передачу перевезень вантажів автомобільному 

транспорту загального користування, а вибір організації, яка виконує 

експедицію, надано місцевим органам [113, с. 188–189]. Згодом було 
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встановлено, що саме автотранспортні підприємства і організації загального 

користування мають здійснювати транспортно-експедиційне обслуговування 

вантажовідправників і вантажоодержувачів при перевезенні вантажів як в 

прямому автомобільному сполученні, так і в змішаному автомобільно-

залізничному, автомобільно-водному, автомобільно-авіаційному сполученні.  

Основи цивільного законодавства Союзу РСР 1961 р., так само як і ЦК 

УРСР 1922 р., не містили положень про договір транспортного 

експедирування, але в них з’явилася 9 глава, присвячена договору 

перевезення. У той же час затверджується Статут автомобільного транспорту 

УРСР [283], який мав імперативний, плановий характер. Наприклад, згідно зі 

ст. 126 Статуту автомобільного транспорту УРСР перелік транспортно-

експедиційних операцій і послуг, що здійснюється підприємствами і 

організаціями автотранспорту загального користування, а також порядок 

здійснення цих операцій і послуг, встановлюються правилами, передбаченими 

в пунктах «а» і «д» ст. 6 цього статуту. Згідно з відсильною нормою Правила 

транспортно-експедиційного обслуговування громадян в УРСР 

затверджувалися Міністерством автомобільного транспорту УРСР з 

наступним опублікуванням у Збірнику правил перевезень і тарифів 

автомобільного транспорту УРСР.  

За цими Правилами порядок укладення договору транспортного 

експедирування мав публічний характер і здійснювався за такою схемою. 

Вантажовідправники та вантажоодержувачі, яким було необхідне 

транспортно-експедиторське обслуговування, надавали відповідним 

автотранспортним організаціям заявки-плани на виконання транспортно-

експедиторських робіт на майбутній рік із вказівкою приблизного обсягу 

вантажно-розвантажних робіт, експедиторських операцій та робіт з 

експлуатації складів. Автотранспортні організації на підставі цих заявок-

планів розробляли проекти планів транспортно-експедиторських робіт на 

запланований рік та надсилали їх на затвердження до обласних транспортних 

управлінь, а останні – до Міністерства автомобільного транспорту УРСР, яке 



34 

визначало для підвідомчих транспортних управлінь плани транспортно-

експедиторських робіт у цінових показниках з розбивкою за кварталами. 

Таким чином, договори про транспортно-експедиторське обслуговування 

набували планового характеру, а їх укладення ставало обов’язковим як для 

автотранспортних організацій, так і для їх клієнтів – вантажовідправників та 

вантажоодержувачів [135, с. 15].  

І саме з цього часу науковці стали приділяти увагу транспортному 

експедируванню. У цей же період стало складатися уявлення про цілі 

транспортно-експедиційної діяльності, а також про коло транспортно-

експедиційних операцій і послуг, що становлять зміст такої діяльності. Цілі 

транспортно-експедиційного обслуговування пояснювалися в юридичній 

літературі як з позиції інтересів господарюючих суб’єктів, так і з точки зору 

забезпечення ефективного функціонування народного господарства в цілому. 

Наприклад, Х. І. Шварц з цього приводу писав, що нерідко промислові, 

будівельні, торговельні, сільськогосподарські організації і підприємства 

заінтересовані в комплексному транспортному обслуговуванні. Цим клієнтам 

часом незручно мати справу з численними транспортними підприємствами, з 

кожним окремим видом транспорту. Їм набагато зручніше, щоб їх транспортні 

справи вела спеціальна організація транспортного обслуговування. Крім того, 

численні й трудомісткі операції, пов’язані з відправкою і одержанням 

вантажів, завезенням їх та вивезенням з залізничних станцій, портів і 

пристаней, відволікають промислові та інші госпоргани й підприємства від 

проведення їх основної діяльності. Тому з точки зору правильної організації 

управління народним господарством бажано, щоб турботу про це взяло на себе 

підприємство, яке спеціалізується на організації транспортування і виступає в 

ролі транспортного посередника між господарськими підприємствами, з 

одного боку, і перевізними організаціями, з другого [333, с. 148].  

Окрім цього, цивілісти тих часів намагалися вирішити питання щодо 

відокремлення транспортної експедиції від інших послуг та визначити обсяг 

означених послуг. Так, на думку одних вчених, «транспортно-експедиційне 
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обслуговування» є видовим поняттям щодо родового поняття – «експедиційне 

обслуговування» [307, с. 67; 172, с. 22], тобто перший договір мав всі ознаки 

другого договору. Інші автори, навпаки, вважали, що договір експедиції був 

вужчим, ніж договір транспортно-експедиційного обслуговування, адже 

змістом транспортно-експедиційного обслуговування могла бути будь-яка 

послуга (як юридичного, так і фактичного характеру), що надавалась 

власникові вантажу з метою забезпечення здійснення перевезення вантажів, у 

той час послуга з експедиційного обслуговування мала лише юридичний 

характер [307, с. 67; 1, с. 63–64; 4, с. 92]. О.С. Іоффе визначав експедицію як 

договір, в силу якого одна сторона, експедитор, зобов’язується відправляти 

або отримувати вантажі для іншої сторони, клієнта, який у свою чергу 

зобов’язується передавати для відправлення і приймання вантажі, а також 

виплачувати експедитору обумовлену винагороду [108, с. 542].  

Крім того, існувала така точка зору, згідно з якою включення 

автомобільного перевезення в предмет договору експедиційного 

обслуговування є необґрунтованим змішанням двох різнорідних за своїм 

характером видів діяльності, пов’язаних з транспортним процесом 

(перевезення і експедиції), а отже, призводить до штучного злиття двох різних 

правових інститутів [97, с. 15–16; 172, с. 23]. 

Неоднакові погляди у науковців були і на самостійність договору, що є 

предметом нашого дослідження. Так, одні автори вважали, що відносини по 

експедиції набувають форму договору доручення [277, с. 208], на думку інших 

авторів експедитор може вступати у відносини з третіми особами як від імені 

клієнта, так і від власного імені [108, с. 544–545; 216, с. 45].  

Неоднакові погляди науковців були і на предмет транспортно-

експедиційного договору. Одні вважали, що змістом цього договору є дії 

правового характеру в інтересах іншої особи від імені останньої або від свого 

імені, не згадуючи в ньому можливості здійснення за цим договором та/або 

технічних дій (тобто дій з перевезення – зауваження автора) [163, с. 270], інші 

зазначали, що предмет транспортно-експедиційного договору можна 
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охарактеризувати як сукупність дій, пов’язаних з виробництвом відправок або 

отриманням вантажів від транспортних органів. Дії, що становлять предмет 

цього договору, завжди тісно пов’язані з перевезенням вантажів [46, с. 250–

251; 172, с. 25]. 

Залежно від обсягу виконуваних (що надаються) транспортно-

експедиційних послуг в літературі виділяли повне і часткове транспортно-

експедиційне обслуговування [3, с. 9–10; 310, с. 161–162; 32, с. 206–207; 333, 

с. 165–166]. 

У кінці 80-х – на початку 90-х рр. XX ст. склалася система правового 

регулювання транспортно-експедиторської діяльності [7, с. 15; 8, с. 42]. У цей 

час Асоціацією міжнародних експедиторів СРСР підготовлено загальні умови 

діяльності радянських експедиторів, які були рекомендовані Торгово-

промисловою палатою СРСР до застосування. Зазначені Загальні умови були 

покликані врегулювати взаємовідносини експедиторів та замовників з 

організації перевезень і транспортно-експедиційне обслуговування різних 

вантажів при здійсненні міжнародних економічних зв’язків. Загальні умови 

діяльності радянських експедиторів, розроблені Асоціацією міжнародних 

експедиторів СРСР, досить детально регламентували відносини між 

замовником і експедитором, які виникають при укладенні та виконанні 

договорів транспортної експедиції. З огляду на факт, що відбувся, їх схвалення 

з боку Торгово-промислової палати СРСР, зазначені Загальні умови могли 

застосовуватися в практичній діяльності експедиторських організацій в якості 

звичаїв ділового обороту [39, с. 47]. 

Крім того, у 1980 р. в системі Міністерства автомобільного транспорту 

УРСР створено спеціалізовану організацію «Укртрансекспедиція», яка 

вирішувала завдання комплексного транспортно-експедиційного 

обслуговування підприємств і організацій народного господарства до 1990 

року. Починаючи з 90-х рр., в силу політико-економічних змін, що відбулися 

після розпаду СРСР, транспортно-експедиційні операції здійснюються 

окремими підприємствами і приватними особами, які працюють в якісно 
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нових умовах – за ринкових відносин. Крім того, з 90-х рр. відбулася корінна 

зміна ролі експедиторських послуг (і їх складу та номенклатури взагалі) в 

організації процесу перевезення вантажів, що обумовлено контейнеризацією 

вантажної маси і переходом на мультимодальні технології організації 

перевезень [176, с. 65–66]. 

Але, незважаючи на зазначене, у цей період регламентація вказаних 

правовідносин залишалася фрагментарною та непослідовною, оскільки вона 

була спрямована лише на врегулювання деяких транспортно-

експедиторських операцій та послуг, що здійснювалися автотранспортними 

підприємствами під час перевезення вантажів. Основи цивільного права 

СРСР та союзних республік 1991 р. [187] містили тільки одну ст. 105 щодо  

регулювання транспортно-експедиторських правовідносин. Згідно з нею, за 

договором транспортного експедирування експедитор зобов’язується за 

винагороду та за рахунок відправника вантажу укласти від його чи від свого 

імені один чи декілька договорів перевезення вантажу та виконати чи 

організувати виконання зазначених договором експедиції додаткових 

послуг, пов’язаних із перевезенням. До додаткових послуг договором 

транспортного експедирування може бути передбачено здійснення таких 

необхідних для доставки вантажу операцій, як отримання необхідних для 

експорту та імпорту документів, виконання митних та інших 

формальностей, перевірка кількості та стану вантажу, його навантаження та 

розвантаження, сплата мита, зборів та інших витрат, які справляє 

відправник, зберігання вантажу, його отримання в пункті призначення. Але 

загальне регулювання договору транспортного експедирування 

проводилося відповідно до норм для доручення та комісії, залежно від того, 

як діяв експедитор – від свого імені чи від імені відправника. 

Відповідальність за невиконання чи неналежне виконання зобов’язань, що 

мали своїм змістом додаткові послуги, надання яких прийняв на себе 

експедитор, визначаються законодавством щодо відповідного договору 

(підряду, зберігання тощо) та умовами договору експедиції. Якщо 
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експедитор діяв від свого імені, а договором транспортної експедиції не було 

передбачено його підвищеної відповідальності, експедитор міг відповідати за 

законодавчими правилами, що регулювали відповідальність перевізника. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1993 р. № 770 

[201] були затверджені «Правила здійснення транспортно-експедиційної 

діяльності під час перевезення зовнішньоторговельних і транзитних 

вантажів», що теж мали фрагментарний та тимчасовий характер і сьогодні 

втратили чинність. 

27 вересня 1994 р. за ініціативи більш ніж 100 транспортно-

експедиційних організацій України була створена Асоціація міжнародних 

експедиторів України (далі – АМЕУ), основними напрямами діяльності якої є: 

допомога у становленні експедиції як нової галузі ринкової економіки в 

Україні; узагальнення світового досвіду експедиторської діяльності; 

підготовка професійних кадрів і підвищення кваліфікації фахівців 

експедиторських організацій відповідно до стандартів FIATA; науково-

методичне та правове забезпечення транспортно-експедиторської діяльності 

тощо [176, с. 66]. 

У 2004 р. вступив в силу ЦК України [322]. У ньому договору 

транспортного експедирування відведена глава 65, що містить сім статей, 

присвячених означеному договору. У них містяться поняття договору 

транспортного експедирування, а також вимоги до його форми та укладення 

основних моментів за діяльністю експедитора. ГК України [53], який набрав 

силу одночасно з ЦК України, містить лише одну статтю – 316, присвячену 

договору транспортного експедирування.  

1 липня 2004 р. набрав сили спеціальний нормативно-правовий акт, що 

регулює діяльність у сфері транспортного експедирування – Закон України 

«Про транспортно-експедиторську діяльність» [213]. У ньому встановлюється 

порядок здійснення транспортно-експедиторської діяльності. Частина 1 ст. 8 

та п. 2 ст. 16 Закону України «Про транспортно-експедиторську діяльність» 

ввели у систему правовідносин експедитора та вантажовласника поняття 
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«правила транспортно-експедиторської діяльності». Ці правила повинні бути 

затверджені урядом України, але донині цього не відбулося.  

Ми погоджуємось з точкою зору О.С. Кужко, висловленою ще у 2008 

році, щодо необхідності введення цих правил [135, с. 17] – по-перше, 

необхідно усунути невідповідність у понятійному апараті транспортно-

експедиторської діяльності; по-друге, запровадити форми транспортно-

експедиторських документів, передбачених на міжнародному рівні; по-

третє, правила можуть вирішити питання щодо спеціальної відповідальності 

експедитора та клієнта за договором транспортного експедирування тощо. 

Адже, як зазначає Є. В. Нагорний, на сьогодні існує ряд проблем, 

характерних для сучасного етапу розвитку транспортно-експедиційного 

обслуговування. Серед них найбільш суттєвими проблемами 

технологічного характеру є: низький рівень організації комерційної 

експлуатації транспорту через недоліки в організації експедиторської 

діяльності; застосування при транспортно-експедиційному обслуговуванні 

науково необґрунтованих і, як наслідок, неефективних і 

неконкурентоспроможних технологій обслуговування замовників; 

відсутність системи інформаційно-аналітичної підтримки операторів 

експедиторських компаній [176, с. 39–42]. Ці проблеми технічного 

характеру можуть бути вирішені шляхом удосконалення правового 

регулювання договору, що досліджується. Окрім зазначеного, транспортно-

експедиторська діяльність регулюється ще й Законом України «Про 

зовнішньоекономічну діяльність» [210] та ін. 

Умови договорів на транспортні послуги звичайно досить 

регламентовані не тільки нормами національного цивільного законодавства, а 

й нормами галузевих статутів та кодексів, вимогами міжнародних 

транспортних конвенцій, в яких держава бере участь, а також правилами 

перевезення та зберігання вантажів, що затверджуються державними 

транспортними відомствами. 
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На міжнародному рівні немає єдиної позиції щодо регулювання 

транспортно-експедиторської діяльності. Багато країн не мають навіть 

спеціального закону щодо регулювання означених послуг. Досі такі 

правовідносини регулюються відповідно до звичаїв ділового обороту. 

Але у 1926 р. була створена Міжнародна федерація експедиторських 

асоціацій (ФІАТА) – International Federation of Freight Forwarders Associations 

(далі – FIATA)2, яка відіграє важливу роль у створенні нормальних умов для 

діяльності експедитора на міжнародному рівні, розробці єдиних форм 

транспортних документів, правил експедиційної діяльності. Міжнародна 

федерація експедиторських асоціацій є в даний час найбільшою неурядовою 

організацією світу, вона представлена в 151 країні і охоплює діяльність майже 

50 тис. експедиторських організацій усіх форм власності, що здійснюють 

функції організаторів доставки товарів внутрішньої і зовнішньої торгівлі 

[169]. 

У 1998 р. FIATA надіслала до національних асоціацій експедиторів 

макет проекту закону «Modelle FIATA» (Типові правила транспортно-

експедиторської діяльності). Цими правилами регулюється порядок 

транспортно-експедиторської діяльності, основні моменти укладення 

транспортно-експедиторського договору, права та обов’язки сторін, 

відповідальність, вони містять перелік та опис експедиторських документів 

міжнародного зразка. Такими документами, зокрема, є мультимодальний 

коносамент, доручення експедитору, експедиторська розписка та складська 

розписка. 

Мультимодальний коносамент ФІАТА FBL – це оборотний документ 

експедитора, що бере на себе обов’язки і відповідальність перевізника. FBL є 

одним із найбільш часто використовуваних комбінованих транспортних 

документів у світі, який експедитор видає як перевізник і при цьому бере на 

себе відповідальність за всю транспортну операцію від місця отримання 

вантажу до місця призначення. 

                                                      
2 Фр. Federation Internationale des Associations de Transitaires et Аssimiles FIATA. 
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Видача FBL означає: 1. Експедитор бере на себе відповідальність за 

товари і отримує ексклюзивне право розпоряджатися ними. 2. Товари зовні 

видаються в хорошому стані. 3. Деталі документів відповідають отриманим 

інструкціям. 4. Транспортна страховка обговорена з вантажовідправником. 

5. Чітко обумовлено кількість виданих оригіналів. 

Як транспортний документ FBL констатує, що товари передані 

перевізнику, а також свідчить, що договір перевезення між перевізником і 

вантажовідправником укладено і що товари будуть передані 

вантажоодержувачу або власнику FBL проти виставлення цього документа. 

FBL обов’язково повинен мати логотип FIATA [201; 166, с. 324; 135, с. 24]. 

Доручення експедитору ФІАТА (FIATA Forwarding Instructions, FFI) – 

форма інструкцій з експедирування, що служить для полегшення складання та 

видачі вантажовласником експедитору повного та чіткого замовлення на 

транспортно-експедиторські послуги. У FFI вказується та міститься 

інформація, що використовується експедитором при оформленні будь-яких 

транспортно-експедиторських операцій. Наприклад, умови купівлі-продажу, 

виплати, страхування, документарного акредитиву, характеристики вантажу, 

країна походження, інструкція з поводження з вантажем (у випадку 

перевезення небезпечних, негабаритних вантажів). Якщо експедитор не 

використовує FFI, він повинен збирати цю інформацію з інших документів. 

FFI заповнюється та засвідчується клієнтом експедитора, передається 

експедитору разом з іншими документами, такими як митна декларація, 

сертифікат про походження вантажу, комерційні рахунки-фактури, 

транспортні документи тощо. Вона може бути підставою для оформлення 

договору транспортного експедирування. Типова форма FFI являє собою 

важливий документ, що дає змогу підняти рівень професійних стандартів в 

експедиторській галузі. Крім цього, вона сприяє спрощенню та уніфікації 

торговельно-комерційних документів, що передбачені рекомендаціями 

UNTAD (Конференцією по торгівлі та розвитку ООН) [201; 195, с. 24–25; 135, 

с. 24–25].  
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Експедиторська розписка (FIATA Forwarders Certificate of Receipt, 

FIATA FCR) – документ експедитора, що виступає як агент. Це розписка 

експедитора про приймання вантажу. Експедитор, який видає FCR, 

засвідчує, що він прийняв товар і право розпорядження товару надалі 

належить виключно йому. Продавець отримує FCR як підтвердження  того, 

що він виконав свої обов’язки щодо продажу. З моменту видачі FCR 

продавець позбавляється права розпорядження вантажем, про що свідчить 

відповідний пункт FCR, згідно з яким інструкція з експедирування може 

бути змінена чи скасована тільки за умови повернення експедитору 

оригінала FCR. Приймаючи від експедитора FCR, продавець підтверджує 

це.  

Для сплати вантажу покупець повинен бути впевненим, що вантаж 

перебуває поза контролем продавця. Гарантією такої впевненості є FCR, який 

підтверджує, що з цього моменту експедитор бере відповідальність за вантаж 

та має ексклюзивне право розпоряджатися вантажем. Крім цього, при видачі 

FCR експедитор гарантує, що вантаж буде збережений у належному стані 

(тобто його стан не погіршиться відповідно до моменту отримання), усі деталі 

документа повністю відповідають отриманим інструкціям, а товаросупровідні 

документи, які видав перевізник, відповідають FCR та зобов’язанням, 

прийнятим експедитором відповідно до FCR. 

Головне правило видачі FCR: цей документ видається тільки за умови 

безвідкличності інструкцій вантажовідправника, після його видачі 

вантажовідправник втрачає всі права на розпорядження вантажем, а 

експедитор не може одержувати від нього будь-яких додаткових вказівок, 

розпоряджень чи будь-яким іншим чином залежати від вантажовідправника 

[201; 135, с. 25–26]. 

Складська розписка (FIATA Warehouse Receipt, FWR) включає 

інформацію не тільки про товар (вантаж) і його власника (depositor), а й про 

фактичного постачальника товару (supplier), володільця складу (warehouse 

keeper), найменування складу, а також відомості про транспортний засіб, на 
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якому товар було доставлено на склад, про страхування товару [201; 135, 

с. 26]. 

Крім цього, в 2004 р. ФІАТА разом з КЛЕКАТ (Європейською 

асоціацією з надання експедиторських, транспортних, логістичних та митних 

послуг) надали офіційне визначення експедиторських та логістичних послуг, 

відповідно до якого експедиторські та логістичні послуги означають будь-

якого виду послуги, що належать до перевезення (одним або декількома 

видами транспорту), консолідації, зберігання, обробки, пакування, вивезення, 

завезення товарів, так само як і допоміжні, і консультативні послуги, пов’язані 

з наданням перерахованих вище послуг, включаючи (але не обмежуючи) 

послуги, що стосуються митних і податкових справ, декларування товарів, 

забезпечення страхування товарів, виробництва платіжних операцій з 

товарами і збору належних до них документів. Експедиторські послуги 

включають в себе також логістичні послуги з їх сучасними та 

комунікаційними технологіями, пов’язаними з перевезенням, де обробляються 

чи зберігаються товари, і фактично повністю охоплюють всю систему 

управління переміщених товарів. Перераховані послуги можуть змінюватися 

з метою задоволення вимог їх більш гнучкого застосування [311]. 

 

1.2. Поняття договору транспортного експедирування 

 

У ЦК України договору транспортного експедирування присвячено 

главу 65 ЦК України «Транспортне експедирування». Відповідно до ст. 929 

ЦК України під договором транспортного експедирування розуміється такий 

договір, за яким одна сторона (експедитор) зобов’язується за плату і за рахунок 

другої сторони (клієнта) виконати або організувати виконання визначених 

договором послуг, пов’язаних із перевезенням вантажу. 

ГК України (ст. 316) та Закон України «Про транспортно-

експедиторську діяльність» (ст. 9) передбачають практично ідентичне поняття 

договору транспортного експедирування. Так, відповідно до ст. 316 ГК 
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України за договором транспортного експедирування одна сторона 

(експедитор) зобов’язується за плату і за рахунок другої сторони (клієнта) 

виконати або організувати виконання визначених договором послуг, 

пов’язаних із перевезенням вантажу.  

У зв’язку з тим, що визначення досліджуваного договору в ГК України 

міститься в главі 32 «Правове регулювання перевезення вантажів», це 

фактично заперечує його самостійність та відводить роль допоміжного 

договору, пов’язаного з перевезенням вантажів.  

Серед науковців досить тривалий час не існувало однієї точки зору щодо 

самостійності договору транспортного експедирування. Так, одні вчені 

вважають, що договір експедирування є нібито різновидом договору 

доручення [67, с. 278], інші переконані, що він є різновидом договору комісії 

[147, с. 168], на думку третіх, він є самостійною договірною конструкцією [30; 

47; 309; 98]. 

Але на сьогодні питання щодо самостійності означеного договору не 

стоїть. Так, О.С. Кужко підкреслювала: якщо порівняти ст. 9 ЦК України і ст. 

4 ГК України, доходимо такого висновку. Зокрема, в ч. 2 ст. 9 ЦК України 

зазначено, що «законом можуть бути передбачені особливості регулювання 

майнових відносин у сфері господарювання», а в ч. 2 ст. 4 ГК України вказано: 

«Особливості регулювання майнових відносин суб’єктів господарювання 

визначається цим Кодексом» [135, с. 28]. Отже, ми також погоджуємося з 

думкою О. К. Вишнякова, який вказує, що ЦК у сфері господарювання 

застосовується беззастережно, а ГК регулює не майнові відносини, а тільки 

особливості цих відносин. Також його не можна застосовувати ізольовано від 

ЦК, не спираючись на його норми [41, с. 4]. На підставі всього 

вищезазначеного можливо зробити висновок про безперечну самостійність 

договору транспортного експедирування на законодавчому рівні.  

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про транспортно-експедиторську 

діяльність» за договором транспортного експедирування одна сторона 

(експедитор) зобов’язується за плату і за рахунок другої сторони (клієнта) 
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виконати або організувати виконання визначених договором послуг, 

пов’язаних із перевезенням вантажу. 

Представники російської науки відносять договір транспортного 

експедирування до транспортних зобов’язань [57, с. 30; 58, с. 433]. С. Ю. 

Морозов робить висновок, що таке зобов’язання поєднує в собі 

приватноправові та публічно-правові засади [173, с. 11]. Але ми не можемо 

погодитись із цим висновком, адже не зовсім зрозуміло, яким чином цивільно-

правовий договір може містити в собі публічно-правові засади.  

Г.П. Савічев так само виділяв транспортне зобов’язання, відповідно до 

якого одна особа – перевізник (експлуатант) зобов’язується вчинити на 

користь іншої особи – вантажовідправника, вантажоодержувача, пасажира, 

власника багажу чи вантажобагажу – певні юридичні або фактичні дії з 

надання транспортних послуг, пов’язаних із перевезенням, а інша особа – 

оплатити надані послуги в розмірі, встановленому законодавством або 

домовленістю сторін [57, с. 30]. Але вчений таким визначенням відніс до 

транспортних зобов’язань лише договори перевезення, що, на нашу думку, 

неправильно. Якщо говорити про транспортні зобов’язання, то потрібно 

говорити про все коло зобов’язань, що регулюють перевезення пасажирів, 

багажу, вантажів, до яких будуть належати всі договори в галузі транспортної 

діяльності.  

Характеризуючи договір транспортного експедирування в якості 

зобов’язання, потрібно зазначити, що з юридичної точки зору його відносять 

до складних зобов’язань.  

Н. Ю. Голубєва в якості складного зобов’язання визначає: «…всю 

сукупність низки зустрічних прав і обов’язків сторін … слід розглядати, як 

одне правовідношення – одне зобов’язання» [51, с. 24]. Натомість Є.О. Суханов 

зазначає, що складні зобов’язання підлягають юридичній кваліфікації, 

виходячи з усієї сукупності взаємних прав і обов’язків, а не з окремих, хоча й 

важливих взаємозв’язків. У єдиному складному зобов’язанні транспортного 

експедирування можна виявити елементи простих зобов’язань доручення і 
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зберігання, що не веде до визнання його різновидом або сукупністю даних 

зобов’язань [57, с. 421]. Але зобов’язання, які виникають з договору доручення 

і зберігання, також належать до складних зобов’язань, адже простим є таке 

зобов’язання, в якому є одне право та один обов’язок [50, с. 23].  

З економічної точки зору договір транспортного експедирування буде 

простим зобов’язанням – простим називається зобов’язання, яке може бути 

виконано одним платежем. Складне зобов’язання включає первинне 

зобов’язання і набір вторинних зобов’язань [186]. І хоча предметом договору 

транспортного експедирування є досить велике коло послуг, але всі вони 

підпорядковані єдиній меті – звільненню вантажовідправника 

(вантажоодержувача) від турбот, пов’язаних з перевезенням вантажу.  

Ще одним питанням, пов’язаним з правильним розумінням договору 

транспортного експедирування, є питання щодо того, є цей договір змішаним 

чи комплексним.  

В.В. Залесській вважає, що в цілому договір транспортного 

експедирування належить до розряду змішаних цивільно-правових договорів 

[59, с. 333]. Такої ж думки дотримується і Н.С. Золотнікова, яка пише: 

«Законодавчо закріплено (ч. 2 ст. 929 ЦК України), що положення глави 65 ЦК 

України поширюються на випадки, коли обов’язки експедитора виконуються 

перевізником. На практиці не є рідкісними такі випадки, коли перевізник 

вантажу приймає на себе додаткові обов’язки з транспортно-експедиційного 

обслуговування клієнтів, що дійсно виходить за рамки предмету договору 

перевезення. На нашу думку, у цьому випадку згідно з ч. 2 ст. 628 ЦК України 

такий договір є «змішаним». Отже, до відносин сторін у такому договорі 

застосовуються у відповідних частинах норми про перевезення вантажів та 

про транспортне експедирування, якщо інше не встановлено договором (при 

цьому потрібно враховувати, що відповідальність сторін і строки позовної 

давності у договорах перевезення та транспортного експедирування 

відрізняються)» [106, с. 691]. 

На думку О. О. Красавчикова, змішаними є договори, які спричиняють 
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виникнення зобов’язання, яке має ознаки двох або більше типів, або в межах 

одного типу має ознаки двох або більше родів (видів) [275, с. 447]. Суть 

змішаного договору полягає в тому, що він є підставою виникнення такого 

цивільно-правового зобов’язання, яке або поєднує в собі два або більше типів 

відомих закону зобов’язань, або поруч з уже відомими включає в себе 

зобов’язання нового типу [34, с. 80].  

Р.А. Лідовець вважає, що «змішаним є договір, у якому поєднуються 

елементи договорів різних типів, що передбачені законодавством, і, разом з 

тим, не можна вважати змішаним договір, який поєднує різні види одного типу 

договору» [148, с. 13].  

Є.В. Татарська переконана, що елементами змішаного договору є 

комплекси, або сукупності прав та обов’язків сторін, виокремлені 

законодавцем як предмети тих чи інших договорів, у поєднанні зі значеннями 

системної ознаки, притаманними конкретним договорам. Уявляється 

правильним погодитися також з думкою дослідників, які вважають, що 

елементи змішаного договору можуть мати різногалузеву належність 

договірних типів, які поєднуються у змішаному договорі [289, с. 108]. 

Комплексним є договір, умови якого базуються на нормах та інститутах 

різних галузей права (наприклад, цивільного і адміністративного, трудового 

тощо). Комплексний договір породжує два і більше різних зобов’язань, які 

мають єдину господарську мету і групуються навколо одного з них, яке є 

основним [263, с. 33–37; 160, с. 12].  

Різниця між змішаним і комплексним договором полягає у тому, що 

змішаний договір поєднує елементи різних договорів, а комплексний – 

декілька досить самостійних зобов’язань в одному документі [339, с. 73; 288, 

с. 167]. 

Практичне значення розмежовування комплексних та змішаних 

договорів у тому, що до відносин сторін за змішаним договором 

застосовуються у відповідній частині правила щодо договорів, елементи яких 

містяться в змішаному договорі, якщо інше не випливає із укладеного 
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сторонами договору. А до відносин за комплексним договором 

застосовуються у відповідній частині правила галузеві, адже комплексні 

договори є підставою для виникнення двох і більше зобов’язань 

багатогалузевого характеру, об’єднаних єдиною виробничо-господарською 

метою. 

Відповідно до зазначеного ми вважаємо, що договір транспортного 

експедирування є комплексним договором, але одночасно погоджуємось з 

точкою зору О.С. Кужко, що «… змішаний договір є необхідною, проміжною 

стадією у процесі виникнення нових договорів, у тому числі договору 

транспортного експедирування. Вона необхідна доти, доки не склалося 

самостійне законодавче регулювання нових видів зобов’язальних відносин. 

Отже, на даній стадії до нових за змістом договорів застосовується 

законодавство про відомі види, елементи яких утворюють притаманну 

договірному виду, що формується, комбінацію ознак. По-друге, договори, що 

вже сформувалися, законодавчо закріплені як самостійні види, не можуть 

розглядатися як змішані, оскільки відпадає необхідність у застосуванні до них 

положень про ті традиційні договори, елементи яких включені в їхній зміст. 

Це положення цілком справедливе для договору транспортного 

експедирування» [135, с. 40–41]. 

Із наданого законодавцем визначення договору транспортного 

експедирування (ст. 929 ЦК України, ст. 316 ГК України) можна встановити, 

що цей договір є консенсуальним, двостороннім та оплатним.  

Його консенсуальний 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 [108 с. 543; 309, с. 36; 135, с. 303].  

В. В. Вітрянський так само вважає, що договір транспортного 

експедирування є консенсуальним договором, адже за вказаним договором 

експедитор зобов’язується за винагороду і за рахунок другої сторони виконати 
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або організувати виконання визначених договором послуг, пов’язаних із 

перевезенням вантажу. Отже, відповідні зобов’язання виникають в силу 

самого факту підписання угоди між експедитором і клієнтом, законодавство 

ніяк не пов’язує момент виникнення зазначеної правовідносини з 

необхідністю передачі вантажу експедитору, що могло б слугувати ознакою 

реального договору [38, с. 10, 32]. 

Але деякі російські вчені вважають, що цей договір може носити як 

консенсуальний, так і реальний характер – коли експедитор виконує експедиційні 

послуги з ввіреним йому вантажем (зокрема, коли експедитором виступає 

перевізник) [61, с. 413] або у випадку, коли експедиторові надано право укладати 

договір від свого імені і самостійно здавати вантаж до перевезення [57, с. 66]. 

Господарський суд Львівської області, обґрунтовуючи рішення у справі № 

5015/4169/11 21 жовтня 2011 р., так само зазначив, що за юридичними ознаками 

договір транспортного експедирування є двостороннім (взаємним), відплатним та 

може бути як консенсуальним (коли експедитор організовує виконання 

експедиційних послуг), так і реальним (коли експедитор надає експедиційні 

послуги із ввіреним йому вантажем) 231. 

Але, на нашу думку, такі твердження не є правильними.  

Моментом укладення договору в означеній справі є момент досягнення 

згоди щодо всіх істотних умов договору, а це є підтвердженням того, що 

договір транспортного експедирування є виключно консенсуальним 

договором. Ми погоджуємось з думкою В.В. Вітрянського, який зазначає, що 

тільки в цьому випадку забезпечується ухвалення перевізником вантажу до 

перевезення на умовах раніше укладеної угоди про транспортно-експедиційне 

обслуговування клієнта [38, с. 33]. На практиці це означає неможливість 

відмови експедитора від виконання прийнятих на себе зобов’язань за 

договором, за мотивом передачі, що не відбулася, в його володіння вантажу 

[135, с. 52–53].  

Договір транспортного експедирування є двостороннім, що 

обумовлюється покладанням прав і обов’язків на кожного контрагента: 
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експедитор має право на винагороду, але зобов’язаний до транспортного 

обслуговування клієнта, а клієнт має право на таке обслуговування, але 

зобов’язаний винагородити експедитора [309, с. 36; 174, с. 51; 135, с. 51; 299, 

с. 17]. 

Відповідно до законодавчого визначення договору транспортного 

експедирування цей договір є оплатним.  

Договір транспортного експедирування належить до категорії цивільно-

правових договорів про оплатне надання послуг. О.С. Іоффе зазначав, що 

експедиція – один із видів діяльності з надання послуг. Внаслідок цього вона 

знаходиться в загальному ряду з іншими договорами такого ж характеру – 

зберігання, доручення, комісії [108, с. 544]. На це також звертали увагу й інші 

дослідники означеного договору [309; 135; 174; 172]. Але на сьогодні 

відповідно до чинного законодавства договір транспортного експедирування, 

як і інші названі договори, є самостійним цивільно-правовим договором, про 

що буде йтися в наступному підрозділі нашого дослідження. Адже, як 

справедливо підкреслював В.В. Вітрянський, що визначаючи місце договору 

транспортного експедирування серед інших договорів про оплатне надання 

послуг, багато авторів говорять про комплексний характер зобов’язань, які 

випливають із цього договору, і виявляють в них елементи інших видів 

зобов’язань за безоплатне надання послуг: перевезення, зберігання, 

доручення, комісії і т. д., які, безумовно, певною мірою присутні в договорі 

транспортного експедирування. Але не слід забувати, що йдеться про 

самостійний цивільно-правовий договір, а отже, і про особливий тип 

зобов’язань, що відрізняється від інших цивільно-правових зобов’язань, в 

тому числі й від тих, елементи яких можна виявити в договорі транспортного 

експедирування. У зв’язку з цим, навіть якщо зобов’язання експедитора, що 

випливає з конкретного договору транспортного експедирування, 

вичерпується певним набором обов’язків, характерних для інших типів 

договорів, поєднання елементів різних зобов’язань, безумовно, дає нову 

якість, а саме зобов’язання транспортного експедирування набуває 
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самостійного характеру [26]. На дану обставину неодноразово зверталася 

увага в юридичній літературі радянського періоду [108, с. 544–545; 310, с. 156–

157; 333, с. 151–152]. 

Принциповим для визначення договору транспортного експедирування 

та з’ясування його відмінних ознак серед інших цивільно-правових договорів 

про надання послуг є виділення специфічних особливостей цього договору. 

Сторонами в досліджуваному договорі є експедитор та клієнт. 

Відповідно до Закону України «Про транспортно-експедиційну діяльність» 

експедитором (транспортним експедитором) є суб’єкт господарювання, який 

за дорученням клієнта та за його рахунок виконує або організовує виконання 

транспортно-експедиторських послуг, визначених договором транспортного 

експедирування, а клієнтом є споживач послуг експедитора (юридична або 

фізична особа), який за договором транспортного експедирування самостійно 

або через представника, що діє від його імені, доручає експедитору виконати 

чи організувати або забезпечити виконання визначених договором 

транспортного експедирування послуг та оплачує їх, включаючи плату 

експедитору (ст. 1). 

С.П. Хмелєв до особливостей договору транспортного експедирування 

відносить таке: а) експедитор зобов’язаний організувати перевезення вантажу 

транспортом і за маршрутом, вибраним експедитором або клієнтом, 

забезпечити відправку і одержання вантажу; б) експедитор укладає від імені 

клієнта або від свого імені договір перевезення вантажу; в) на експедитора 

можуть бути покладені обов’язки з отримання необхідних для експорту або 

імпорту документів, виконання митних формальностей, перевірка кількості та 

стану вантажу, його завантаження й вивантаження, сплата мита, зборів та 

інших витрат, зберігання вантажу [309, с. 36]. 

Крім цього, вчений відносить до родових ознак договору транспортного 

експедирування його допоміжний характер щодо зобов’язання з перевезення 

вантажів і виконання експедитором представницьких, посередницьких 

функцій. Усі дії, що здійснюються експедитором з обслуговування клієнта, 
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утворюють єдиний і незворотний процес, юридичне регулювання якого можна 

здійснити лише за допомогою одного, а не кількох договорів. Єдність цього 

процесу підкреслює допоміжний характер діяльності експедитора стосовно 

транспортних перевезень. Поза зв’язком із транспортом немає і договору 

експедиції. У свою чергу, такий зв’язок робить експедиційну роботу настільки 

специфічною, що вона виходить за рамки всіх інших цивільно-правових 

зобов’язань і нормується за допомогою особливого юридичного інституту – 

договору транспортного експедирування [309, с. 37–38]. 

А.І. Хаснутдінов вважає, що договір є транспортно-експедиційним, 

коли: 1) регулює відносини, що складаються в сфері взаємодії госпорганів з 

органами магістрального транспорту з приводу майбутнього або завершеного 

перевезення; 2) суб’єктами цих відносин є підприємства і організації, а в якості 

виконавця послуги виступає, як правило, спеціалізована транспортно-

експедиційна організація; 3) змістом діяльності транспортно-експедиційних 

організацій є вчинення різного роду допоміжних операцій з відправлення та 

одержання від органів транспорту вантажів, що прибувають; 4) відносини 

характеризуються наявністю у виконавця послуги повноважень на укладення 

договору перевезення або вчинення інших юридичних дій, які 

опосередковують зв’язок госпорган – послугоотримувач з перевізником, і 

обов’язки по доставці належних послугоотримувачу вантажів на склад 

останнього або на станцію, в порт [308, с. 183–184]. Зрозуміло, що на сьогодні, 

відповідно до чинного законодавства України, яке регулює правовідносини з 

транспортно-експедиційної діяльності, більшість із перерахованих автором 

особливостей цього договору не є актуальними. 

Х.І. Шварц свого часу вказував, що в літературі, в практиці і в джерелах 

права, які регулюють транспортну експедицію, немає єдиного розуміння 

поняття транспортно-експедиційної діяльності. Дехто під цією діяльністю 

розуміє сукупність перевізних і експедиційних дій. Інші пов’язують це 

поняття з вужчим комплексом, а саме: з діями, допоміжними щодо 

перевезення. Але майже всі, хто торкався проблеми правового регулювання 
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транспортного експедирування, підкреслюють допоміжний характер 

експедиційних дій стосовно перевезення, що здійснюватиметься [333, с. 151]. 

Г.П. Савічев запропонував усі можливі експедиційні послуги розділити 

на три групи залежно від того, яку стадію перевізного процесу вони покликані 

обслуговувати. Він пише, що на стадії, яка передує процесу перевезення, 

експедиційні зобов’язання виникають з приводу: змісту договору 

транспортного експедирування, визначення оптимального варіанта способу 

перевезення (вид транспорту, маршрут руху і т.п.). На стадії процесу 

перевезення експедиційні зобов’язання можуть виникати з приводу: 

супроводу вантажів клієнта під час перевезення; оформлення відносин з 

транспортними підприємствами у разі переадресування вантажів; 

перевалочних операцій при змішаних перевезеннях і т.п. На стадії завершення 

перевезення видами експедиційних зобов’язань є: інформування 

вантажоодержувача про прибулий вантаж або той, що прибуває на його 

адресу; розкредитація транспортних документів; остаточні розрахунки з 

перевізником; отримання вантажу і доставка його на склад одержувача [57, с. 

65]. 

В.В. Вітрянський основною особливістю досліджуваного договору 

називає предмет даного договору, який полягає в тому, що всі послуги, що 

надаються клієнту експедитором, підпорядковані єдиній меті – забезпеченню 

перевезення вантажу. Для інших договорів цієї категорії (про надання послуг) 

характерні або інша спеціальна мета, або відсутність спеціальної мети [26]. 

Іншою особливістю договору транспортного експедирування вчені 

називають можливість експедитора здійснювати дії як фактичного 

(технічного) характеру, так і юридичного. Ще О.С. Іоффе зазначав, що тісне 

переплетення фактичних і юридичних дій і виділяє експедицію серед інших 

договорів з надання послуг [108, с. 544]. На цю ознаку транспортного 

експедирування звертали увагу й інші вчені [136, с. 148; 135, с. 34; 26; 64, с. 

30; 172, с. 35; 174, с. 7, 61; 308, с. 237; 309, с. 24; 5, с. 35–36]. 

Дискусія про таку ознаку договору транспортного експедирування, як 
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наявність в зобов’язанні експедитора поєднання юридичних і фактичних дій, 

що мала місце в радянський період, багато в чому пояснювалася відсутністю в 

законодавстві легального визначення договору транспортного 

експедирування, який у той час знаходив вираз лише в так званих 

зобов’язаннях з транспортно-експедиційного обслуговування, що зазвичай 

приєднувалися до зобов’язань перевізника з перевезення вантажу [26]. 

У ЦК України обов’язки експедитора сформульовані наступним чином: 

(експедитор) зобов’язується за плату і за рахунок другої сторони (клієнта) 

виконати або організувати виконання визначених договором послуг, 

пов’язаних з перевезенням вантажу. Це свідчить про те, що йдеться про будь-

які послуги, в тому числі й про ті, що можуть бути виражені як у юридичних, 

так і в фактичних діях. Це підтверджує і перелік видів транспортно-

експедиційних послуг, що встановлюється в ст. 8 Закону України «Про 

транспортно-експедиторську діяльність». 

У сучасній юридичній літературі зустрічаються спроби в рамках аналізу 

ознак договору транспортного експедирування обґрунтувати кваліфікацію 

цього договору в якості публічного договору [57, с. 66; 26].  

Відповідно до ч. 1 ст. 633 ЦК України публічним є договір, в якому одна 

сторона – підприємець взяла на себе обов’язок здійснювати продаж товарів, 

виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться (роздрібна 

торгівля, перевезення транспортом загального користування, послуги зв’язку, 

медичне, готельне, банківське обслуговування тощо). 

До ознак публічного договору можна віднести: наявність серед суб’єктів 

публічного договору сторони, якою є підприємець; укладення підприємцем 

договору з кожним контрагентом, що до нього звертається; заборона надання 

переваги одному контрагенту перед іншим, крім випадків, встановлених 

законодавством, та обов’язок надання послуг, виконання робіт або продажу 

товарів на однакових умовах для всіх контрагентів, за винятком випадків, 

встановлених законодавством України; відповідність умов договору 

правилам, встановленим законодавством; можливість визнання умов договору 
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нікчемними або обов’язок відшкодувати завдану споживачу шкоду як 

відповідальність підприємця при порушенні вимог, встановлених 

законодавством України при укладенні публічного договору. Порядок 

укладення публічних договорів, на відміну від договорів, які укладаються на 

підставі вільного волевиявлення сторін, має низку особливостей. Умови 

договору: ціна товару, роботи, послуги, порядок передачі товарів (робіт, 

послуг) тощо визначаються лише зобов’язаною стороною та є однаковими для 

всіх споживачів, виняток з окремих категорій споживачів встановлюється 

лише законом. Зобов’язана сторона не може відмовити в укладенні публічного 

договору. Однак закон встановлює таку заборону з винятком [89, с. 207–208; 

88, с. 39–40; 168, с. 31–32]. 

Деякі вчені виділяють публічний (прилюдний) договір з решти 

«договірного масиву» за такою ознакою, як укладення договору незалежно від 

волі контрагентів [318, с. 214]. Інші залежно від значущості договору для 

задоволення приватних або суспільних (громадських) інтересів розрізняють 

звичайні (приватноправові) договори і договори публічні (прилюдні) [304, с. 

446]. 

В. В. Вітрянський вважає, що цілями віднесення того чи іншого 

договору до категорії публічних визнаються: необхідність захисту слабкої 

сторони у відповідних договірних правовідносинах (споживача товарів, робіт, 

послуг); створення гарантій функціонування вільного ринку, заснованого на 

конкуренції між виробниками товарів, робіт і послуг, і навпаки, боротьба з 

монопольними тенденціями [26]. Так само вважає і В. І. Дрішлюк, який 

пише, що поява цієї статті в ЦК (ст. 633) стала наслідком нової та, безумовно, 

позитивної тенденції в розвитку цивільного законодавства, що полягає в 

необхідності захисту слабкої сторони договору, якими насамперед є 

громадяни, що укладають договори з організаціями для задоволення 

особистих побутових потреб, тобто споживачі. Причому, говорячи про 

«слабкість» цього специфічного суб’єкта договору, необхідно мати на увазі, 

що полягає вона не тільки і не стільки у власне економічній його слабкості 
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стосовно контрагента за договором, скільки в його непрофесіоналізмі як 

учасника ринкових відносин, що й викликає необхідність особливого захисту 

з боку законодавця [88, с. 43]. Так само вважають й інші вчені [99, с. 90; 294, 

с. 76; 74]. Так, на думку М.І. Брагінського, обмеження автономії свободі при 

укладенні договору може бути зведене до трьох можливих цілей: захист 

інтересів слабкої сторони в договорі, зокрема споживача; захист інтересів 

кредиторів; захист чинного в країні правопорядку та інших цінностей, що 

мають суспільну значимість [27, с. 153–156]. 

Схожий висновок було зроблено і Г.Ф. Шершеневичем, який зауважив, 

що безмежна свобода договору зазнає утиснення під впливом суспільного 

інтересу [334, с. 402]. 

Отже, договір може бути віднесений до публічних, якщо він відповідає 

сукупності встановлених Цивільним кодексом України умов [324, с. 448]. А 

відповідно до вищеозначених ознак публічного договору договір 

транспортного експедирування не може бути віднесений до публічних 

договорів. Адже, незважаючи на те, що одна сторона за цим договором є 

суб’єктом підприємницької діяльності (експедитор), а інша сторона може бути 

фізичною особою-споживачем, незважаючи навіть на те, що Законом України 

«Про транспортно-експедиторську діяльність» встановлено перелік послуг, 

які можуть надаватись експедитором, цей перелік не є вичерпним, а отже, 

експедитор може надавати будь-які послуги з перевезення і/або організації 

перевезення вантажів.  

Таким чином, ми погоджуємось з наданим О. С. Кужко визначенням 

договору транспортного експедирування. Договір транспортного 

експедирування – це договір, за яким експедитор, перевізник (експлуатант) 

зобов’язується зробити на користь іншої особи (вантажовідправника, 

вантажоодержувача) певні юридичні та (або) фактичні дії з надання 

транспортних послуг щодо перевезення та (або) пов’язані з перевезенням, а 

інша особа – сплатити надані послуги в розмірі, установленому 

законодавством або угодою сторін [135, с. 34].  
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Юридичною характеристикою означеного договору буде те, що договір 

транспортного експедирування є договором взаємним (двостороннім), 

консенсуальним, оплатним. Цей договір не належить до публічних договорів. 

 

1.3. Юридична природа договору транспортного експедирування, 

його місце в системі цивільно-правових договорів  

 

Дослідження юридичної природи будь-якого цивільного договору 

потребує вивчення підстав виокремлення його в системі договірних 

зобов’язань, які дають змогу виявити його співвідношення з тією чи іншою 

групою цивільних договорів або встановити його самостійність. Такі підстави 

являють собою певні класифікаційні критерії поділу договорів на види в 

єдиній системі договірних конструкцій [268, с. 63].  

Встановлення місця договору транспортного експедирування в системі 

цивільно-правових договорів взагалі та серед договорів перевезення зокрема 

має важливе практичне значення, оскільки дає можливість визначити його 

галузеву належність, характеристику, особливості та відмінності від інших 

договорів у сфері надання послуг. Крім того, це дасть змогу встановити 

елементи договору транспортного експедирування, істотні його умови, 

погодити саму конструкцію цього договору з вимогами чинного 

законодавства. Адже на практиці перевізники, митні органи, органи 

податкової інспекції, навіть суди, не завжди правильно кваліфікують той чи 

інший договір, пов’язаний з перевезенням, що призводить до 

необґрунтованого застосування штрафних санкцій та інших заходів 

відповідальності та неправильного встановлення ціни договору тощо.  

За своєю юридичною природою договір транспортного експедирування 

належить до договорів про надання послуг. Так, визначення цього договору 

надається у п. 1 ч. 1 ст. 929 Глави 63 ЦК України «Послуги» ‒ за договором 

транспортного експедирування одна сторона (експедитор) зобов’язується за 

плату і за рахунок другої сторони (клієнта) виконати або організувати 
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виконання визначених договором послуг, пов’язаних з перевезенням вантажу. 

Таке саме визначення договору транспортного експедирування надається і в 

ст. 316 ГК України. Отже, об’єктом цивільних правовідносин, що виникають 

при укладенні договору транспортного експедирування, є послуги. Тому 

цілком слушним є питання, а що являє собою послуга?  

На сьогоднішній день в науці склалось декілька підходів для 

трактування категорії «послуги». Прихильники процесуального підходу 

розглядають її як діяльність: а) що націлена на річ і/або на людину [143, с. 34]; 

б) що націлена на задоволення потреби шляхом надання (виробництва) 

відповідних цій потребі благ матеріального і нематеріального характеру [107, 

с. 4]; в) яку можна запропонувати клієнту для безпосереднього споживання 

[69, с. 163]; г) яку одна сторона може запропонувати іншій [188, с. 748]; д) для 

досягнення певної мети [298, с. 25]; є) що приносить благо (користь, допомогу) 

іншому [185, с. 826]; ж) форму якої приймає благо [279, с. 34].    

Представники змістовного підходу відстоюють точку зору, відповідно 

до якої послугою є власне результат діяльності, наприклад: результат 

одноразової діяльності, що здійснюється виробниками на замовлення 

споживачів і яка, зазвичай, приводить до зміни стану одиниць, що споживають 

ці послуги [140, с. 655]; результати економічної діяльності, які не набувають 

матеріально-речової форми і задовольняють певні потреби – особисті, 

колективні, суспільні [114, с. 24].  

Л. В. Саннікова [264] та О. М. Щуковська визначають послугу як вид 

блага, що слугує засобом задоволення потреб за рахунок здійснення діяльності 

(шляхом вчинення дій) одним суб’єктом, у корисних якостях якої і міститься 

суб’єктивний інтерес іншого суб’єкта, і на яку у останнього виникає право 

вимоги [337, с. 22].  

Ю. Коваленко, підсумовуючи розгляд послуги крізь призму економіки, 

доходить висновку, що як економічна категорія  послуга – це економічне 

благо, під яким можна розуміти саму діяльність, що націлена на задоволення 

індивідуальної потреби, або результат, який задовольняє індивідуальну 
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потребу або діалектичну єдність діяльності й результату, що досягається у ході 

цієї діяльності. У сучасному ринковому обміні все частіше йдеться про 

купівлю-продаж не окремого блага, а комплексу благ. Споживачу 

пропонуються сукупності споживчих благ, що пов’язані між собою 

функціонально та символічно, у результаті чого відбувається інтеграція 

системи потреб у систему послуг [121, с. 40]. 

Законодавець України так само розглядає послуги в якості блага. 

Відповідно до ст. 177 ЦК України об’єктами цивільних прав є речі, у тому 

числі гроші та цінні папери, інше майно, майнові права, результати робіт, 

послуги, результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, а також 

інші матеріальні й нематеріальні блага. С.О. Сліпченко в своєму 

монографічному дослідженні особистих немайнових правовідносин щодо 

оборотоздатних об’єктів розглянув зазначену норму у наступному вигляді: 

«Об’єктами цивільних прав є такі матеріальні та нематеріальні блага, як речі, 

у тому числі гроші та цінні папери, інше майно, майнові права, результати 

робіт, послуги, результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація і 

т.п.» [272, с. 72]. Він дійшов обґрунтованого висновку, що категорія 

«матеріальні та нематеріальні блага» є узагальнюючою стосовно речей, 

грошей, робіт, послуг та інших об’єктів [272, с. 72].   

Отже, під послугою розуміють певне благо, що досягається в результаті 

здійснення дії (діяльності) і має властивості товару. Це благо, яке має отримати 

кредитор у результаті вчинення боржником передбачених договором дій, є 

метою вступу у правовідношення його суб’єктів. За своєю юридичною 

природою послуги задовольняють потреби суб’єкта правовідношення 

опосередковано, через поведінку його учасників. Випадок отримання в якості 

результату зобов’язання уречевленого, матеріального результату зближає 

послугу з підрядом. Але послуга і підряд – це два різні об’єкти цивільного 

правовідношення. Уречевлений результат може виражатися в створенні нової 

речі, а також у здійсненні яких-небудь операцій з існуючими речами. Коли 

матеріальний результат виражається в створенні нової речі, об’єктом 
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правового відношення виступає саме дана річ. Поняття результату 

конкретизується настільки, що об’єкт економічних відносин ‒ послуга, у 

правовідносинах трансформується в об’єкт-річ, і саме річ, як кінцевий 

результат, задовольняє інтерес споживача [14, с. 23]. Матеріальні послуги 

характеризуються тим, що їхній результат завжди може бути гарантований 

особою – виконавцем послуги [61, с. 542]. Але основна відмінність послуги від 

підряду буде в тому, що як об’єкт цивільних прав цей результат окремо від 

послуги не існує, навіть в уречевленій формі, і цей результат послуги не 

придатний для подальшого товарного обороту. Оскільки результат послуги, 

навіть будучи матеріальним, залишається начебто складовою послуги, як 

результат праці і як вартість, окремого акту здачі-прийняття не вимагається 

[118, с. 42].  

У п. 2 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про транспортно-експедиторську 

діяльність» надається наступне визначення транспортно-експедиторської 

послуги: транспортно-експедиторська послуга ‒ робота, що безпосередньо 

пов’язана з організацією та забезпеченням перевезень експортного, 

імпортного, транзитного або іншого вантажу за договором транспортного 

експедирування. Ми погоджуємось з думкою В.В. Новікової, що наведене 

визначення має ряд недоліків [181, с. 428]. Як ми вже зазначали, послуги та 

роботи за цивільним правом України є окремими об’єктами. Розмежовуються 

роботи (підряд) та послуги результатом діяльності. Для послуг характерним 

буде те, що кредитора цікавить сама діяльність боржника, за договором 

підряду замовника буде цікавити лише його конкретний матеріальний 

результат. Такий висновок підтверджується й судовою практикою 222.  

Але при здійсненні транспортно-експедиційної діяльності, тобто при 

наданні послуг, пов’язаних з організацією перевезення вантажів, можуть 

виконуватися технічні дії, що становлять предмет договору підряду, 

наприклад, упакування, маркування вантажу. Однак виконувані роботи носять 

факультативний, додатковий характер і роблять договір транспортного-

експедирування змішаним договором. Ми погоджуємось з думкою, 
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висловленою Д.І. Степановим, що чим більший обсяг в об’єкті зобов’язання зі 

змішаного договору займає послуга, тим легше назвати відповідну дію-об’єкт 

зобов’язання послугою. Поява уречевленого результату зі змішаного 

договору, відповідно до якого серед іншого є і послуги, не призводить до 

змішання робіт та послуг: кінцевий результат тут є наслідком роботи. Якщо 

виконувані послуги і сприяли його появі, проте він виникає не прямо з послуг 

[285].  

За договором про надання транспортно-експедиційних послуг 

замовника буде цікавити лише діяльність експедитора з надання таких послуг, 

а підрядні роботи, що можуть входити в цей договір (маркування, упаковка 

товару тощо), їх матеріальний результат, будуть лише додатковими умовами 

до укладеного договору. 

Отже, першою відмінністю послуги буде її 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. У послугах замовнику не передається якийсь існуючий товар або 

існуюче право, а обов’язок виконавця полягає саме в наданні послуги 

(комплексу послуг), саме на ці і тільки ці дії у замовника і виникає право 

вимоги [35, с. 120]. 

Інша ознака послуги – це те, що досягнення результату неможливо 

гарантувати. Підтвердженням цього є 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. Якщо неможливість виконати договір виникла з вини замовника, він 

зобов’язаний виплатити виконавцеві плату в повному обсязі, якщо інше не 

встановлено договором або законом. Як підкреслює М.В. Кротов, позитивного 

результату надання послуги може бути не досягнуто, і виконавець послуги не 

гарантує досягнення передбачуваного позитивного результату [61, с. 542]. Як 
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слушно зазначає В.А. Васильєва, коли ми вживаємо вислів «результат лежить 

за межами послуги», то маємо на увазі об’єктивований чи не об’єктивований 

результат, якого чекає від послуги споживач. Це передусім результат, який не 

може гарантувати послуга, оскільки в послугах продається не сам результат, а 

дії, що призвели до нього, тому що в об’єктивному значенні результат послуги 

передбачається позитивним, а в суб’єктивному може бути негативним або 

взагалі бути відсутнім [35, с. 120–121]. Але замовник досить часто 

заінтересований не тільки у вчиненні певних дій, а саме у їх позитивному 

ефекті, і цей ефект (результат) з’являється внаслідок надання послуги.  

Наступною ознакою послуги є те, що вона – невід’ємна від виконавця 

послуги. Відповідно до ст. 902 ЦК України виконавець 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.  

Споживання послуги збігається з процесом її надання. Все це вказує на 

таку ознаку послуги, як невіддільність (або невід’ємність) послуги від 

виконавця послуги. 

А.А. Телестакова, проаналізувавши послугу в двох аспектах – як 

економічну категорію та як правову категорію, дійшла висновку, що послуга 

– це специфічний об’єкт цивільних прав, продукт корисної дії або діяльності, 

що не має майнового вираження, результат, якої (послуги) не має 

юридичного значення і не може бути гарантованим, що надається за 

завданням замовника і передбачає її надання особисто виконавцем і є 

невіддільним від нього (виконавця) [292, с. 52].  

Усім перерахованим ознакам послуги буде відповідати і договір 

транспортного експедирування. Так, предметом договору транспортного 

експедирування є комплекс дій, пов’язаних з виконанням або організацією 

виконання транспортно-експедиційних послуг, пов’язаних з перевезенням 

вантажу. Немайновим результатом таких дій буде відправлення або 
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отримання вантажу, доставка вантажу одержувачу, тобто задоволення потреб 

клієнта в організації перевезення. В транспортно-експедиційній діяльності 

проявляються і такі властивості послуги, як надання цих послуг особисто 

виконавцем та їх невіддільність від нього тощо.  

За своєю юридичною природою договір транспортного експедирування 

схожий з такими договорами про надання послуг, як договір доручення, 

комісії, перевезення, зберігання та агентський договір.  

Зобов’язання з надання послуг підлягають класифікації, при цьому 

використовуються різні критерії. Найпоширенішим є поділ зобов’язань з 

надання послуг на три групи: 

– зобов’язання, спрямовані на надання послуг фактичного порядку 

(договір зберігання);  

– зобов’язання, спрямовані на надання послуг юридичного характеру 

(договір доручення, комісії);  

– зобов’язання, в яких елементи фактичних і юридичних дій тісно 

переплітаються (договір транспортного експедирування). 

Крім цього, при класифікації зобов’язань з надання послуг можливе 

відокремлення в окрему групу зобов’язань, спрямованих на надання 

транспортних послуг [308, с. 12]. 

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) [152, с. 43]. Тому метою цього 

договору є організація або забезпечення перевезення вантажу.  

Відповідно до п. 2–3 ч. 1 ст. 929 ЦК України договором транспортного 

експедирування може бути встановлено обов’язок експедитора укласти від 

свого імені або від імені клієнта договір перевезення вантажу, забезпечити 

відправку і одержання вантажу, а також інші зобов’язання, пов’язані з 
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перевезенням. Договором транспортного експедирування може бути 

передбачено надання додаткових послуг, необхідних для доставки вантажу 

(перевірка кількості та стану вантажу, його завантаження й вивантаження, 

сплата 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). В означеному 

пункті йдеться про надання експедитором юридичних за своїми якостями 

послуг.   

Частина 3 ст. 8 Закону України «Про транспортно-експедиторську 

діяльність» перераховує послуги, які можуть надаватися експедитором за 

дорученням клієнта, серед яких: фрахтування національних, іноземних суден 

та залучення інших транспортних засобів і забезпечення їх подачі в порти, на 

залізничні станції, склади, термінали або інші об’єкти для своєчасного 

відправлення вантажів; організація охорони вантажів під час їх перевезення, 

перевалки та зберігання; організація експертизи вантажів; здійснення 

оформлення товарно-транспортної документації та її розсилання за 

належністю; оформлення документів та організація роботи відповідно до 

митних, карантинних і санітарних вимог тощо. Використовуючи такий спосіб 

пізнання змісту правових норм, як аналіз, ми доходимо висновку, що означені 

послуги, які можуть надаватись експедитором клієнту, належать як до 

юридичних, так і до фактичних послуг, адже власне тут може йтися і про 

фактичне оформлення документів або фактичну охорону вантажу, і про 

можливість укладення експедитором відповідних договорів з третіми особами 

за дорученням клієнта. 

За радянських часів існувала думка, що договір транспортної експедиції 

є різновидом: договору комісії [147, с. 168], договору доручення [67, с. 278], 

договору експедиції [47; 98; 308]. На сьогодні договір транспортного 

експедирування є самостійною договірною конструкцією, але конструкція, що 

застосована законотворцем, дає можливість співвіднести договір 

транспортного експедирування із закріпленими в цивільному законодавстві 
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України договором доручення (глава 68 ЦК України), договором комісії (глава 

69 ЦК України) та закріпленим у ГК України агентським договором. 

Предметом договору доручення є юридичні дії, які повірений 

зобов’язується вчинити від імені та за рахунок довірителя. Метою цього 

договору є здійснення поручителем представництва інтересів довірителя. 

Договір доручення є однією з підстав представництва, а на відносини, що ним 

регулюються, поширюються загальні норми про представництво [303, с. 665; 

290, с. 505]. Отже, правове регулювання договору доручення здійснюється 

відповідно до положень, присвячених дорученню, загальних положень про 

послуги та норми, що регулюють інститути представництва та довіреності. 

Отже, першою відмінною рисою транспортного експедирування від 

доручення буде мета цих зобов’язань. Так, метою договору доручення є 

здійснення представницьких дій в інтересах довірителя. Метою ж договору 

доручення є організація або забезпечення перевезення вантажу. І хоча 

експедитор має право укладати договори перевезення від імені клієнта, але він 

їх буде укладати лише для досягнення мети першого зобов’язання – договору 

транспортного експедирування.   

Другою відмінною рисою цих договорів буде те, що повірений завжди 

здійснює юридичні дії від імені і за рахунок довірителя, за договором 

транспортного експедирування експедитор має право укласти від свого імені 

або від імені клієнта інший договір.  

Третьою відмінною ознакою є те, що договір доручення належить до 

фідуціарних договорів і повинен виконуватись особисто повіреним, а договір 

транспортного експедирування, відповідно до ст. 932, може бути виконаний 

третьою особою із залученням експедитора.  

Четвертою відмінністю є оплатність цих двох договорів. Так, договір 

доручення належить до безоплатних договорів, договір транспортного 

експедирування – до оплатних договорів, оплата експедиційних послуг є 

основним обов’язком клієнта. 
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Саме ці відмінності достатні та необхідні для розмежовування цих 

договорів, що підтверджується і судовою практикою [237]. 

Отже, договори доручення та транспортного експедирування не є 

тотожними, хоча відповідно до законодавства договір транспортного 

експедирування може мати елементи договору доручення.  

Що стосується співвідношення транспортного експедирування та 

договору комісії, то насамперед ми повинні встановити предмет договору 

комісії. Предметом цього зобов’язання є оплатне здійснення комісіонером 

юридичних дій (правочинів) від свого імені, але за рахунок комітента. Метою 

цього договору є вчинення у майбутньому інших правочинів [269, с. 45], тобто 

забезпечення непрямого представництва комітента у таких правочинах [78, с. 

56]. 

Першою відмінною рисою транспортного експедирування від комісії є 

власне предмет договору. Хоча обидва ці договори відносять до 

посередницьких договорів [35, с. 141–143], але комісіонер завжди вчиняє 

договір з третьою особою від власного імені, а експедитор, як ми зазначали, 

може укладати договір з третьою особою від власного імені.  

Перша відмінна риса тягне за собою і наступну відмінність – комісіонер 

зобов’язаний надати звіт комітенту після вчинення правочину (ст. 1022 ЦК 

України), експедитор же із самого початку діє відповідно до доручення клієнта 

(ст. 929 ЦК України, ст. 8 ЗУ «Про транспортно-експедиторську діяльність»). 

Іншою відмінністю буде і результат договору. Так, за договором комісії 

результатом діяльності послугонадавача є не стільки сам процес 

посередницького характеру, скільки результат цієї діяльності, який 

завершується правочином із третьою особою [35, с. 280]. За договором 

транспортного експедирування результатом діяльності експедитора буде 

доставлений у певний пункт призначення вантаж. 

Відмінною в цих договорах буде і відповідальність уповноваженої особи 

перед кредитором за невиконання зобов’язання третьою особою. Так, згідно з 

ч. 3 ст. 1016 комісіонер не відповідає перед комітентом за невиконання 
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третьою особою договору, укладеного з нею за рахунок комітента, крім 

випадків, коли комісіонер був необачним при виборі цієї особи або поручився 

за виконання договору (делькредере). У разі залучення експедитором до 

виконання своїх обов’язків за договором транспортного експедирування 

інших осіб він відповідає перед клієнтом за порушення договору (ч. 2 ст. 96 

ЦК України). 

Порівнюючи договір комісії й договір транспортної експедиції, А. 

І. Хаснутдінов зазначає, що обидва договори схожі тим, оскільки вони здатні 

бути правовою формою виконання як юридичних, так і фактичних дій. Однак, 

якщо основним змістом договору комісії є здійснення юридичних дій 

(фактичні дії комісіонера розглядаються як допоміжні), то в договорі 

транспортної експедиції саме сукупність фактичних і юридичних дій 

становить його зміст. Органічне сполучення юридичних і фактичних дій 

продиктовано потребами комплексного обслуговування підприємств і 

організацій, тому яку б форму не набув договір транспортної експедиції ‒ 

комісії або доручення ‒ зміст послуг не міняється. Це завжди операції з 

відправлення або одержання вантажів [306]. Але якщо порівняти ці два 

договори, то ми побачимо, що здійснення комісіонером фактичних дій не буде 

відображено власне в змісті договору комісії, і навпаки, у договорі 

транспортного експедирування будуть встановлені обов’язки експедитора 

щодо здійснення як юридичних, так і фактичних дій. 

Сьогодні договори транспортного експедирування та комісії є двома 

окремими і самостійними договорами. А звідси неможливе субсидіарне 

застосування норм закону, що регулюють договір комісії до договору 

транспортного експедирування.  

Деякі науковці вважають, що експедитор робить операції, які самі по 

собі є комісійними, наприклад доручення на сплату фрахтів, зборів та інших 

видатків, покладених на експедитора; доручення на фрахтування суден, 

літаків; доручення на укладення стивідорних і тальманських контрактів; 

доручення на оренду, суборенду терміналів, причалів, під’їзних колій, 
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контейнерів, трейлерів, ліхтерів [191, с. 8]. Н. В. Морозова не погоджується з 

цією точкою зору, підкреслюючи, що зазначені дії можуть здійснюватися 

експедитором як від свого імені, так і від імені клієнта. Здійснення 

експедитором дій тільки від свого імені не є необхідною ознакою 

перерахованих вище дій ‒ ознакою, без якої зазначені дії не могли б бути 

здійснені; і самі операції за своєю суттю не є комісійними, операції (дії) 

можуть бути фактичними або юридичними [174, с. 25]. Але дослідивши 

уважно судову практику, ми побачили, що суди доходять висновку про 

змішану форму договору транспортного експедирування, який може містити в 

собі умови договору комісії [219]. 

Договір транспортного експедирування не є різновидом договору 

комісії. За своєю правовою природою це дві різних, самостійних договірних 

конструкції. Договір транспортного експедирування спрямований на 

виконання або організацію виконання послуг, пов’язаних з перевезенням 

вантажу, а не просто на вчинення одного чи більше правочинів за дорученням 

контрагента. Але, відповідно до судової практики, договір транспортного 

експедирування належить до змішаних договорів та може містити в собі умови 

договору комісії. 

Визначаючи місце договору транспортного експедирування серед інших 

договорів про надання послуг, неможливо не дослідити питання про його 

співвідношення з агентським договором, адже, як слушно зазначила О. С. 

Кужко, на ринку транспортних послуг нині діють два основні види 

посередників – експедитор і транспортний агент [135, с. 65]. Ще за часів 

Радянського Союзу була висловлена думка про те, що особу, яка укладає 

договір перевезення вантажу від імені клієнта і здійснює додаткові послуги з 

організації його виконання, більш правильно називати не експедитором, а 

агентом з відправлення та прийняття вантажу [310, с. 156]. 

Предметом агентського договору є надання посередницьких послуг. 

Закон не обмежує агента родом або характером дій, що він повинен здійснити 

за дорученням принципала. Принципал же в свою чергу має право доручити 
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агентові вчинити будь-які дії. Агентський договір повинен визначати сферу, 

характер і порядок виконання комерційним агентом посередницьких послуг, 

права та обов’язки сторін, умови й розмір винагороди комерційному агентові, 

строк дії договору, санкції у разі порушення сторонами умов договору, інші 

необхідні умови, визначені сторонами (ч. 2 ст. 297 Господарського кодексу 

України). Виходячи з зазначеного, агент надає принципалу за його дорученням 

будь-які посередницькі послуги, у тому числі й такі, що мають комплексний 

характер [88, с. 100]. Отже, відповідно до агентського договору, агент 

зобов’язується здійснювати юридичні та інші дії, тобто фактичні дії, які, на 

відміну від договору комісії та доручення, входять до складу предмета 

агентського договору. 

Порівнюючи договір транспортного експедирування та агентський 

договір, варто зазначити, що договір експедиції може поєднувати в собі ознаки 

агентських договорів: і триваючий характер, і комплексне здійснення 

юридичних і фактичних дій. Однак, на нашу 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. 

На користь цієї думки – і теза, згідно з якою експедитор діє на користь 

вантажовідправників (вантажоодержувачів), яким сприяє у виборі надійного 

перевізника і виконує низку послуг, супутніх перевезенню вантажу. 

Експедитор працює з вантажем клієнта, а їх відносини опосередкують 

договором транспортного експедирування. Не зважаючи на те, що 

посередники діють на користь різних осіб, вони мають одну головну мету – 

укласти договір перевезення вантажів і забезпечити доставку вантажу у 

вказаний пункт. 

Не застосовуються до договору експедиції правила агентського 
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договору про: обов’язковість умови щодо території, у межах якої комерційний 

агент здійснює діяльність, визначену угодою сторін (ст. 297 ГК України); про 

обов’язковість повідомлення агентом принципала про кожний випадок його 

посередництва в укладенні угод та про кожну укладену ним в інтересах цього 

суб’єкта угоду (ст. 298 ГК України); про можливість для принципала 

укладення іншого агентського договору з іншим агентом, але з обов’язковим 

повідомленням про це першого агента, і про можливість агента здійснювати 

комерційне посередництво також для інших суб’єктів господарювання, якщо 

інтереси суб’єктів, яких представляє комерційний агент, не є суперечливими 

у питаннях, для вирішення яких запрошений цей агент (ст. 299 ГК України); 

особисте виконання агентом дій, на які він уповноважений суб’єктом, якого 

він представляє (ч. 1 ст. 300 ГК України).  

Крім зазначеного за договором транспортного експедирування 

експедитор має право самостійно виконати встановлені договором послуги з 

перевезення або організації перевезення вантажу на користь клієнта, агент же 

за агентським договором завжди виступає перед третьою особою на користь 

принципала, отже, агентський договір за своєю природою є суто 

посередницьким договором. Що підтверджується ще і його фідуціарним 

характером. Так, О. С. Кужко вважає, що договір агентування, на відміну від 

договору транспортного експедирування, передбачає довіру сторони до свого 

контрагента, що дає змогу віднести його до фідуціарних операцій [135, с. 69], 

які не укладаються інакше, як із вірою в те, що фідуціар скористається 

переданими йому юридичними повноваженнями тільки в указаних йому 

межах [139, с. 734]. На користь цього дослідниця пише, що для здійснення 

юридичних дій із третіми особами агентові, повіреному або експедиторові 

необхідна належним чином оформлена довіреність або письмовий договір, в 

якому указуються передані повноваження. Проте агентським договором може 

бути передбачена можливість обумовлювати лише загальні повноваження 

агента [135, с. 69–70].  

В.В. Вітрянський вважає, що предмет агентського договору є досить 
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широким і за певних умов може містити в якості додаткових елементів і 

транспортно-експедиційні зобов’язання [38, с. 53]. Так, відповідно до ч. 1 ст. 

177 КТМ України морський агент виконує формальності та дії, пов’язані в 

тому числі і з експедируванням вантажу. Але КТМ не розтлумачує зміст цієї 

послуги, а на практиці під експедиційними послугами зазвичай маються на 

увазі операції з документального оформлення приймання вантажу до 

перевезення й завезення на станцію (порт), з розкредитування перевізних 

документів і оформлення видачі й вивезення вантажу, з оплати провізних 

платежів і зборів [189, с. 5]. А. К. Жудро також зазначав, що функції 

експедиторів становлять лише частину здійснюваних морськими портами 

загальних функцій агентів відправників і одержувачів. Загальне й порівняно 

широке поняття транспортного агента, рівноцінне поняттям посередника або 

представника, включає в якості складової частини виконуваних агентами 

функцій експедиторські функції. Агентами відправників і одержувачів морські 

порти виступають у тих випадках (зазвичай в закордонному повідомленні, а 

іноді також у каботажі), коли їм доводиться за дорученням клієнтури 

виконувати ряд спеціальних обов’язків, що стосуються підготовки вантажів до 

перевезення і їхньої обробки. Зокрема, порти перевіряють якість тари й беруть 

на себе її виправлення, наносять транспортне маркування, підготовляють 

вантажну документацію [96, с. 106]. Але всі зазначені послуги, і ті що 

перераховуються в КТМ України, і ті, що перераховує вчений, також 

розглядаються законодавцем і практиками в якості експедиційних послуг (ч. 3 

ст. 929 ЦК України, рішення Окружного адміністративного суду міста Києва 

за справою № 2а-10090/12/2670 [257]).  

Отже, ми погоджуємось з думкою Д. П. Попова, що предметом договору 

з транспортним агентом є виконання специфічних послуг, пов’язаних із 

комерційною експлуатацією судна. Експедитор же діє на користь 

вантажовідправників (вантажоодержувачів), яким сприяє у виборі надійного 

перевізника і виконує ряд послуг, супутніх перевезенню вантажу. Експедитор 

працює з вантажем клієнта, а їх відносини опосередкують договором 
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транспортного експедирування. Не зважаючи на те, що посередники діють на 

користь різних осіб, вони мають одну головну мету – укласти договір 

перевезення вантажів і забезпечити доставку вантажу у вказаний пункт [199, 

с. 15–16]. 

Ще однією відмінністю агентського договору від договору 

транспортного експедирування є відповідальність сторін за невиконання 

договору. Згідно зі ст. 934 ЦК України за порушення обов’язків за договором 

транспортного експедирування експедитор відповідає перед клієнтом за 

загальними правилами, тобто відповідно до глави 51 ЦК України. Отже, якщо 

між сторонами було укладено договір експедирування і на виконання умов 

договору експедитор залучив третю особу, і договір транспортного 

експедирування був невиконаний або виконаний неналежним чином 

(наприклад, вантаж не був доставлений до пункту призначення з вини 

перевізника), то перед замовником відповідальність за це нестиме експедитор. 

Натомість, згідно з ГК України, комерційний агент несе відповідальність у 

повному обсязі за шкоду, заподіяну суб’єкту, якого він представляє, внаслідок 

невиконання або неналежного виконання своїх обов’язків, якщо інше не 

передбачено агентським договором. Якщо інше не передбачено договором, 

комерційний агент не гарантує суб’єкту, якого він представляє, виконання 

третіми особами зобов’язань за угодами, укладеними за його посередництва. 

Тобто, у випадку, якщо між сторонами було укладено агентський договір, що 

містить в собі також експедиційні послуги (до речі, що є досить 

розповсюдженим), то комерційний агент не нестиме відповідальності в 

аналогічній ситуації, описаній вище. Це підтверджується і практикою 253. 

Ми можемо погодитись з М. М. Бурмістровим [31, с. 39] і зробити висновок, 

що договір транспортного експедирування відрізняється від агентського 

договору ще й тим, що експедитор завжди діє в інтересах замовника. 

На практиці взаємовідносини між комерційними агентами і 

експедиторами доволі складні. О. С. Кужко на підтвердження цього зазначає, 

що як за кордоном, так і в Україні існує безліч морських агентств, що 
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займаються і агентуванням, і експедируванням, і крюїнгом одночасно. Однак 

в їхній структурі існують різні відділи: відділ агентування, відділ 

експедирування, відділ крюїнгу. І надання, наприклад, послуг з 

експедирування, як і відносини агента-експедитора і вантажовласника, 

регулюється договором на транспортно-експедиторське обслуговування; 

а відносини агента і судновласника – договором морського агентування. Це 

різні договори: різний предмет, зміст, сторони [135, с. 71–72].  

І ми погоджуємось з її висновком, що недосконалість правового 

регулювання представницьких відносин у національному законодавстві 

призводить до змішування на практиці самостійних договірних конструкцій – 

агентського договору і договору транспортного експедирування [135, с. 72], 

що підтверджується і судовою практикою 238.  

Наступним договором, з яким ми повинні співвіднести договір 

транспортного експедирування, є договір перевезення вантажу.  

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 929 ЦК України за договором транспортного 

експедирування одна сторона (експедитор) зобов’язується за плату і за 

рахунок другої сторони (клієнта) виконати або організувати виконання 

визначених договором послуг, пов’язаних з перевезенням вантажу. Таке саме 

визначення договору транспортного експедирування надається і в ст. 316 ГК 

України.  

Відповідно до ч. 1 ст. 909 ЦК України та ч. 1 ст. 307 ГК України за 

договором перевезення вантажу одна сторона (перевізник) зобов’язується 

доставити довірений їй другою стороною (відправником) вантаж до пункту 

призначення та видати його особі, яка має право на одержання вантажу 

(одержувачеві), а відправник зобов’язується сплатити за перевезення вантажу 

встановлену плату.  

Отже, основною відмінністю цих двох договорів є те, що істотними 

умовами договору транспортного експедирування є надання послуг 

експедитором з виконання або організації виконання послуг, пов’язаних з 

перевезенням вантажу. І, як свідчить судова практика, саме ці умови щодо 
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організації перевезення вантажу є основними для суду при виникненні 

проблеми відмежування договорів перевезення та транспортного 

експедирування. Наприклад, у справі № 11/324, що розглядалась в 

Господарському суді Луганської області 02 березня 2010 р. та справі № 

925/990/16, що розглядалась Господарським судом Черкаської області 27 

вересня 2016 р. [230; 250]. 

Так, відповідно до ст. 8 Закону України «Про транспортно-

експедиторську діяльність» істотними умовами договору транспортного 

експедирування є відомості про сторони договору: для юридичних осіб – 

резидентів України: найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний 

код в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України; для 

юридичних осіб – нерезидентів України: найменування, місцезнаходження та 

державу, де зареєстровано особу; для фізичних осіб – громадян України: 

прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання із зазначенням адреси та 

індивідуальний ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб 

– платників податків та інших обов’язкових платежів; для фізичних осіб – 

іноземців, осіб без громадянства: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), 

адресу місця проживання за межами України; вид послуги експедитора; вид та 

найменування вантажу; права, обов’язки сторін; відповідальність сторін, у 

тому числі в разі завдання шкоди внаслідок дії непереборної сили; розмір 

плати експедитору; порядок розрахунків; пункти відправлення та призначення 

вантажу; порядок погодження змін маршруту, виду транспорту, вказівок 

клієнта; строк (термін) виконання договору; а також усі ті умови, щодо яких 

за заявою хоча б однієї зі сторін має бути досягнуто згоди. 

Істотна умова договору перевезення вантажу – це умова про предмет. 

Предметом є послуги щодо доставки ввірених перевізникові матеріальних 

цінностей (вантажу) (ст. 909 ЦК України). Детальне врегулювання умов та 

порядку перевезення вантажу здійснюється спеціальними нормативно-

правовими актами та правилами, що видаються відповідно до них (КТМ, ПК, 

САТ, СЗ, СВВТ) [316, с. 499]. 
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Наприклад, відповідно до ч. 2 ст. 50 Закону України «Про автомобільний 

транспорт» істотними умовами договору перевезення вантажу є: 

найменування та місцезнаходження сторін; найменування та кількість 

вантажу, його пакування; умови та термін перевезення; місце та час 

навантаження і розвантаження; вартість перевезення; інші умови, узгоджені 

сторонами. 

Отже, ми можемо зробити висновок, що судді при встановленні правової 

природи оспорюваного договору звертають увагу саме на істотні умови 

договору, укладеного сторонами. І договір транспортного експедирування 

обов’язково повинен в собі містити, окрім умов щодо найменування сторін та 

їх місця знаходження, найменування та кількості вантажу, його пакування, 

умов та термінів перевезення тощо, також обов’язково – вид послуги 

експедитора. С. А. Загородній до таких послуг експедиторів відніс 

забезпечення оптимального транспортного обслуговування та організацію 

перевезення вантажів різними видами транспорту територією України й 

іноземних держав відповідно до умов договорів (контрактів); фрахтування 

національних, іноземних суден та залучення інших транспортних засобів, 

забезпечення їх подачі в порти, на залізничні станції, склади, термінали або 

інші об’єкти для своєчасного відправлення вантажів; ведення обліку 

надходження та відправлення вантажів з портів, залізничних станцій, складів, 

терміналів або інших об’єктів; організація охорони вантажів під час їх 

перевезення, перевалки та зберігання; організація експертизи вантажів; 

здійснення оформлення товарно-транспортної документації та розсилання її за 

належністю; надання у встановленому законом порядку учасникам 

транспортно-експедиторської діяльності заявки на відправлення вантажів та 

наряду на відвантаження; здійснення страхування вантажів та своєї 

відповідальності; забезпечення підготовки і додаткового обладнання 

транспортних засобів та вантажів згідно з вимогами нормативно-правових 

актів щодо діяльності відповідного виду транспорту; забезпечення оптимізації 

руху матеріальних потоків від вантажовідправника до вантажоодержувача з 
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метою досягнення мінімального рівня витрат; здійснення розрахунків з 

портами, транспортними організаціями за перевезення, перевалку, зберігання 

вантажів; оформлення документів та організація роботи відповідно до митних, 

карантинних і санітарних вимог; надання підготовленого транспорту, який має 

додаткове обладнання згідно з вимогами, передбаченими законодавством; 

надання інших допоміжних та супутніх транспортно-експедиторських послуг, 

що передбачені договором та не суперечать законодавству [316, с. 507–508]. 

Необхідність правильного розмежування цих двох договорів особливо 

проявляється у випадку збігу експедитора і перевізника в одній особі. Адже 

відповідальність експедитора відрізняється від відповідальності перевізника.  

Відповідальність експедитора за договором транспортного 

експедирування настає відповідно до глави 51 ЦК України, згідно із 

загальними правилами. Підстави та розмір відповідальності за порушення 

цивільно-правових зобов’язань поширюють свою дію також і на 

правовідносини, що випливають із договору транспортного експедирування. 

У Законі України «Про транспортно-експедиторську діяльність» у ст. 14 

встановлено лише те, що 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, які завірені 

підписом представника перевізника, якщо інше не встановлено договором 

транспортного експедирування. За невиконання або неналежне виконання 

обов’язків, які передбачені договором транспортного експедирування і 

Законом України «Про транспортно-експедиторську діяльність», експедитор і 

клієнт несуть відповідальність згідно з Цивільним кодексом України, іншими 

законами та договором транспортного експедирування. Експедитор несе 

відповідальність за дії та недогляд третіх осіб, залучених ним до виконання 

договору транспортного експедирування, у тому ж порядку, як і за власні дії. 

Отже, ми можемо погодитись з висновком О. С. Кужко, що Закон України 
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«Про транспортно-експедиторську діяльність» не містить конкретних за 

змістом положень про відповідальність експедитора та клієнта [135, с. 145]. 

Відповідно до ч. 2 ст. 22 Статуту залізниць України виконання 

залізницею додаткових операцій, пов’язаних з перевезенням вантажів 

(завантаження, розвантаження, зважування, експедирування тощо), 

здійснюється на підставі окремих договорів. Але перерахованих послуг може 

бути недостатньо задля повноцінного перевезення вантажу. І якщо залізниця 

виконає додаткові послуги (наприклад, не тільки завантажить вантаж, а й 

перевірить стан контейнерів або пломб вантажу тощо), що не передбачені її 

Статутом та умовами окремого договору, то вона буде нести ризик того, що 

вантажоодержувач може відмовитись від їх оплати, посилаючись на 

непогодженість цих умов. Адже відповідно до ч. 4 ст. 62 того ж Статуту 

остаточні розрахунки між залізницями і одержувачами за перевезення 

вантажів та надання додаткових послуг здійснюються на станціях 

призначення. 

У випадку, коли експедитор надає послуги з організації перевезення 

вантажу іншою особою-перевізником, то перед своїм замовником експедитор 

не буде нести відповідальність за збереження вантажу та за прострочення в 

доставці, звичайно, за винятком тих випадків, коли експедитор взяв на себе 

таку відповідальність відповідно до умов договору про транспортно-

експедиторську діяльність.  

І навпаки, за договором перевезення вантажу у разі прострочення 

терміну доставки вантажу перевізник зобов’язаний відшкодувати другій 

стороні збитки, завдані порушенням строку перевезення, якщо інші форми 

відповідальності не встановлені договором, транспортними кодексами 

(статутами). 

Іншою проблемою помилки у правовій природі договорів транспортного 

експедирування та перевезення є можливість чи неможливість застосування 

скорочених строків позовної давності.  
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Відповідно до ст. 256 ЦК України позовна давність – це строк, у межах 

якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого порушеного 

цивільного права та інтересу. Загальна позовна давність встановлюється 

тривалістю у три роки (ст. 257 ЦК України). Відповідно до ст. 258 ЦК України 

для певних видів вимог законом може встановлюватися спеціальна позовна 

давність – скорочена чи більш тривала порівняно із загальною позовною 

давністю; позовна давність в один рік застосовується, зокрема, до вимог у 

зв’язку з перевезенням вантажу, пошти (ст. 925 ЦК України). У ч. 3 ст. 925 ЦК 

України встановлено, що до вимог, які випливають з договору перевезення 

вантажу, пошти, застосовується позовна давність в один рік з моменту, що 

визначається відповідно до транспортних кодексів (статутів). Згідно зі ст. 926 

ЦК України позовна давність, порядок пред’явлення позовів у спорах, 

пов’язаних з перевезеннями у закордонному сполученні, встановлюються 

міжнародними договорами України, транспортними кодексами (статутами). 

Відповідно до ч. 6 ст. 315 ГК України щодо спорів, пов’язаних з 

міждержавними перевезеннями вантажів, порядок пред’явлення позовів та 

строки позовної давності встановлюються транспортними кодексами чи 

статутами або міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано 

Верховною Радою України. 

Наприклад, згідно зі ст. 1 Конвенції про договір міжнародного 

автомобільного перевезення вантажів (Женева, 19 травня 1956 р.), вказана 

Конвенція застосовується до будь-якого договору автомобільного перевезення 

вантажів транспортними засобами за винагороду, коли зазначені в договорі 

місце прийняття вантажу для перевезення і місце, передбачене для доставки, 

знаходяться у двох різних країнах, з яких принаймні одна є договірною 

країною, незважаючи на місце проживання і громадянство сторін. 

У ч. 1 ст. 32 цієї Конвенції встановлено, що термін позовної давності для 

вимог, що випливають з перевезення, на яке поширюється Конвенція, 

встановлюється в один рік; однак, у випадку навмисного правопорушення або 

такого неналежного виконання обов’язків, яке згідно із законодавством, що 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843297/ed_2010_02_11/pravo1/T030435.html?pravo=1#843297
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843298/ed_2010_02_11/pravo1/T030435.html?pravo=1#843298
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843299/ed_2010_02_11/pravo1/T030435.html?pravo=1#843299
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_844010/ed_2010_02_11/pravo1/T030435.html?pravo=1#844010
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_844010/ed_2010_02_11/pravo1/T030435.html?pravo=1#844010
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_844010/ed_2010_02_11/pravo1/T030435.html?pravo=1#844010
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застосовується судом або арбітражем, який розглядає справу, прирівнюється 

до навмисного правопорушення, термін позовної давності встановлюється в 

три роки.  

Отже, за неналежне виконання або невиконання умов договору за 

договором транспортного експедирування застосовується загальна позовна 

давність у три роки, за договором перевезення можливе застосування 

скороченого строку позовної давності в один рік. І при неправильній 

кваліфікації правової природи договору сторона може бути позбавлена 

судового захисту свого порушеного або оспорюваного права чи 

охоронюваного законом інтересу шляхом відмови у позові у зв’язку з 

пропуском строку позовної давності.   

 

Висновки до розділу 1 

 

Резюмуючи розділ 1, дисертант уважає за необхідне визначити таке. 

1. Виникнення транспортного експедирування в Україні історично 

пов’язують з датою відкриття двоколійної магістралі, але сама ця договірна 

конструкція нараховує вже понад 150 років. І хоча договір транспортного 

експедирування на сьогоднішній день у більшості країн є самостійною 

договірною конструкцією, однак тривалий час транспортна експедиція 

регулювалась у рамках договору комісії.  

2. На сьогоднішній день національне законодавство, що регулює 

відносини у сфері транспортного експедирування, 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. Звідси, 

на нашу думку, Україні дійсно потрібні Правила здійснення транспортно-

експедиторської діяльності, що були передбачені ще у момент прийняття 
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Закону України «Про транспортно-експедиторську діяльність» у ст. ст. 8 та 

16.  

3. 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. За договором 

транспортного експедирування  можуть надаватись як юридичні, так і 

фактичні послуги.  

4. Глава 65 ЦК України вперше в історії цивільного права України 

визначила самостійність договору транспортного експедирування, чого, 

натомість, не відбулось у ГК України, де досліджуваний договір розглядається 

серед договорів перевезення. І хоча більшість вчених і України, і інших країн 

наголошують на юридичній самостійності договору транспортного 

експедирування, але у випадку участі в цих договірних правовідносинах 

суб’єкта господарювання означений договір підпадає під регулювання ГК 

України, транспортних кодексів, транспортних статутів, інших нормативно-

правових актів та втрачає власні специфічні риси, що відрізняють його від 

суміжних або подібних договорів; 

5. Договір транспортного експедирування є комплексним договором, що 

містить у собі низку суміжних зобов’язань, які пов’язані з організацією та/або 

перевезенням вантажу. 
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РОЗДІЛ 2. УКЛАДЕННЯ, ЗМІСТ І ФОРМА ДОГОВОРУ 

ТРАНСПОРТНОГО ЕКСПЕДИРУВАННЯ 

 

2.1. Порядок укладення, зміна та розірвання (припинення) договору 

транспортного експедирування 

 

Ступінь наукової розробленості питань укладення, зміни та розірвання 

договору в Україні досить низький [23, с. 2], не говорячи вже про рівень 

наукової розробленості питань укладення, зміни та розірвання (припинення) 

договору транспортного експедирування. За часи незалежності в Україні було 

опубліковано низку праць з означеного питання, серед яких потрібно 

відмітити роботи О.В. Дзери, А.С. Довгерта, Н.С. Кузнєцової, В.М. Коссака, 

В.В. Луця, З.В. Ромовської, М.М. Сібільова, С.О. Бородовського, Т.В. Боднар, 

В.М. Черешнюка, О.С. Кужко та інших. Але поза увагою вітчизняних 

науковців залишились питання щодо порядку укладення, зміни та розірвання 

(припинення) договору транспортного експедирування.  

Укладення договору являє собою процес узгодження особами, які 

виявили бажання укласти договір, істотних умов майбутнього договору та, у 

певних випадках, вчинення ними інших дій. Виходячи з того, що договором є 

домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або 

припинення цивільних прав та обов’язків, укладення договору обов’язково 

передбачає вираження волі всіх сторін та її збігу. Укладення договору, як 

правило, є тривалим процесом. Можна виділити такі стадії укладення 

договору: пропозиція однієї сторони укласти договір (оферта); розгляд 

пропозиції укласти договір другою стороною; узгодження сторонами умов 

договору; прийняття пропозиції укласти договір другою стороною (акцепт). 

Не завжди укладення договору відбувається з проходженням усіх зазначених 

етапів, однак обов’язковими (основними) стадіями укладення договору є: 

пропозиція однієї сторони (оферента) укласти договір та прийняття цієї 

пропозиції другою стороною (акцептантом) [84, с. 14–15]. 
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Оферта як стадія укладення договору досліджувалася цивілістами 

протягом тривалого часу. Серед останніх публікацій, присвячених даній 

тематиці, слід виділити роботи А. Н. Кучер «Оферта як стадія укладення 

підприємницького договору» [142], С. А. Денисова «Деякі загальні питання 

про порядок укладення договору» [73], С. О. Бородовського «Укладення, зміна 

та розірвання договору у цивільному праві України» [23], «Договірне право 

України. Загальна частина» за редакцією О. В. Дзери [85], «Договірне право в 

умовах ринкової економіки» за загальною редакцією І.В. Жилінкової, В.І. 

Борисової [84], В. В. Денисюка «Оферта як стадія укладення цивільно-

правового договору» [75], О.С. Кужко «Приватноправовий характер норм, 

регламентуючих порядок укладення договору транспортного 

експедирування» [138], М. Луцика «Порядок укладення договору 

транспортного експедирування» [150], Т. О. Родоман «Оферта і акцепт як 

самостійні елементи в процесі укладення договору: від теорії до судової 

практики» 258. 

Загальні положення про укладення, зміну та розірвання договору 

містяться у главі 53 книги 5 ЦК. На підставі принципу свободи договору 

учасники цивільного обороту вільні у вирішенні питання щодо укладення 

договору. Отже, за загальним правилом не допускається примушення особи до 

укладення договору [84, с. 14].  

Порядок укладення цивільно-правового договору – це передбачена 

правовими нормами юридично-логічна послідовність стадій встановлення 

цивільних прав і обов’язків, що заснована на звернених на зустріч діях осіб, 

які виражені в різноманітних способах узгодження змісту договору шляхом їх 

вільного волевиявлення [22, с. 87].  

В.В. Денисюк виділяє наступні ознаки оферти. По-перше, оферта має 

бути достатньо виразною. Виразність оферти передбачає, що з її змісту адресат 

може зробити правильний висновок про волю оферента. Будь-яка 

невизначеність, зокрема щодо правової природи майбутнього договору, не дає 

права називати пропозицію офертою. По-друге, вона має містити істотні 
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умови договору. Відсутність у пропозиції звичайних чи випадкових умов не 

впливає на визнання її офертою. По-третє, оферта має виражати намір особи, 

яка її зробила, вважати себе зобов’язаною у разі її прийняття. Пропозиція 

повинна свідчити про остаточне рішення оферента укласти договір. Дана 

вимога допомагає відмежувати оферту від переговорів, які мають на меті 

уточнити наміри адресата. По-четверте, оферта повинна мати конкретного 

адресата чи адресатів (адресність оферти). Причому пропозиція не може 

розглядатися як оферта, якщо у ній не встановлено один із істотних елементів 

договору – його сторону. При відсутності однієї з чотирьох ознак пропозицію 

можна розглядати тільки як запрошення здійснити оферту [75]. 

Т. О. Родоман, розкриваючи ознаки оферти, пояснював: виразність 

оферти передбачає, що з її змісту адресат може зробити правильний висновок 

про волю оферента. Будь-яка невизначеність, зокрема щодо правової природи 

майбутнього договору, не дає права називати пропозицію офертою. У випадку 

невизначеності оферти, що викликає можливість різного розуміння змісту 

оферти, така невизначеність повинна бути витлумачена на користь акцептанта 

(того, хто отримав оферту), виходячи із загального принципу, в силу якого 

насамперед враховуються інтереси сторони, яка прийняла виявлення волі, що 

потребує тлумачення. Оферта має містити істотні умови майбутнього 

договору – як імперативні, передбачені законом, так і «випадкові», самостійно 

визначені оферентом. Обов’язково мають бути визначені умови, визнані 

істотними в силу закону, а зазначений в оферті набір умов визначається для 

акцептанта максимальним. Відповідно після того, як адресат прийме 

пропозицію, не запропонувавши зі свого боку жодних змін або доповнень до 

оферти, оферент не зможе змінювати набір умов, які містяться в оферті. Зміст 

цієї важливої вимоги до оферти полягає в тому, що вона має бути настільки 

визначеною, щоб можна було шляхом її прийняття досягти домовленості про 

весь договір. Надіслана оферта повинна виражати намір оферента вважати 

себе зобов’язаним у разі прийняття пропозиції укласти договір, що свідчить 

про остаточне рішення оферента укласти договір. Тобто, зі змісту оферти 
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акцептант повинен зробити висновок про те, що для укладення договору 

достатньо вираження ним волі, яка збігається з офертою. Саме з моменту 

отримання оферти конкретним адресатом/адресатами оферент стає 

зобов’язаним умовами своєї пропозиції, яка вже не може бути відкликана, 

тобто є безвідкличною, що в теорії права дістало назву «теорія отримання». 

Проте у ст. 15 Конвенції Організації Об’єднаних Націй про договори 

міжнародної купівлі-продажу товарів від 11 квітня 1980 р. визначено: оферта, 

навіть коли вона є невідкличною, може бути скасована оферентом, якщо 

повідомлення про скасування одержано адресатом оферти раніше, ніж сама 

оферта, чи одночасно з нею. Таке ж формулювання міститься у ст. 2.3 

Принципів міжнародних комерційних договорів (принципи УНІДРУА). 

Оферта повинна бути спрямована конкретному адресату чи адресатам 

(«адресність оферти»), з якої повинно бути зрозуміло, до кого саме вона 

звернена [258, с. 96–97]. 

І. Б. Новицький та О. С. Іоффе вважали, що офертою можна визнати й 

пропозицію, яка адресована невизначеному колу осіб, якщо з неї випливає 

намір оферента укласти договір з будь-якою особою [180, с. 151–152; 108, с. 

50]. На думку В. В. Денисюка, в цьому випадку йдеться не про звичайну 

оферту, а про публічну [75]. С. О. Бородовський публічною офертою називає 

звернену до необмеженого кола осіб пропозицію про укладення договору, що 

містить всі істотні умови майбутнього договору, виражає згоду оферента бути 

пов’язаним її умовами та вимагає повного і безумовного її акцепту [23, с. 74]. 

Відповідно до ст. 929 ЦК України договір транспортного 

експедирування укладається між експедитором і клієнтом. Згідно зі ст. 1 ЗУ 

«Про транспортно-експедиторську діяльність» експедитор (транспортний 

експедитор) – суб’єкт господарювання, який за дорученням клієнта та за його 

рахунок виконує або організовує виконання транспортно-експедиторських 

послуг, визначених договором транспортного експедирування; клієнт – 

споживач послуг експедитора (юридична або фізична особа), який за 

договором транспортного експедирування самостійно або через представника, 
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що діє від його імені, доручає експедитору виконати чи організувати або 

забезпечити виконання визначених договором транспортного експедирування 

послуг та оплачує їх, включаючи плату експедитору.  

На сьогодні законодавство не містить особливих умов щодо сторін 

договору транспортного експедирування.  

Відповідно до ч. 1 ст. 930 ЦК України договір транспортного 

експедирування укладається у письмовій формі, ця норма дублюється в ч. 2 ст. 

9 Закону України «Про транспортно-експедиторську діяльність». Укладення 

договору відбувається шляхом надання оферти і акцептуванням наданої 

оферти. Оферта договору транспортного експедирування повинна містити всі 

перелічені ознаки, про які йшлося вище. Договір транспортного 

експедирування вважатиметься укладеним в той момент, коли оферент 

отримав відповідь від акцептанта.  

Відповідно до часового проміжку дії оферта може: а) бути прийнята 

акцептантом негайно і діяти лише в цей дуже короткий термін (договір між 

присутніми сторонами) [164, с. 100]; б) діяти з урахуванням часу, необхідного 

для поштового чи іншого способу її доставки та отримання акцепту; в) дію 

оферти може бути обмежено визначеним періодом часу або поставлено в 

залежність від виникнення події, вказаної в оферті (це стосується і публічної 

оферти, що умовно не обмежена дією в часі) [23, с. 63]. 

Договір транспортного експедирування може бути укладено між 

присутніми сторонами і між сторонами, які знаходяться на відстані один від 

одного (дистанційний контракт). Договір між присутніми сторонами означає, 

що волевиявлення одного контрагента (оферента) може негайно бути 

прийнято волевиявленням іншого [196, с. 384; 335, с. 193; 23, с. 64]. 

Закон не містить обмежень щодо форми договору, отже, договір має 

укладатись в простій письмовій формі. Договір транспортного 

експедирування буде вважатись таким, що вчинений у письмовій формі, якщо 

його зміст зафіксований в одному або кількох документах (у тому числі 

електронних), у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони (п. 1 ч. 1 ст. 
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207 ЦК України); якщо воля сторін виражена за допомогою телетайпного, 

електронного або іншого технічного засобу зв’язку (п. 2 ч. 1 ст. 207 ЦК 

України). 

С. О. Бородовський пише, що письмовим вважається договір, 

пропозицію про укладення якого було здійснено в письмовій формі, а його 

акцепт – виконанням умов договору чи використанням майна або послуг, що 

є його предметом [23, с. 67]. На підтвердження цієї думки він наводить 

роздуми А.Ф. Бакуліна, який вказує, що договір газопостачання визнається 

укладеним в письмовій формі, якщо абонент, який отримав проект договору, 

не підписав його, але у встановлений строк для відповіді і протягом 

запропонованого оферентом строку дії договору споживав газ [11. с. 66].  

На нашу думку, договір транспортного експедирування має укладатись 

виключно у письмовій формі з підписами сторін, або він буде вважатись 

вчиненим в письмовій формі у випадку надіслання оферентом письмової 

пропозиції щодо укладення договору транспортного експедирування і 

акцептування її іншою стороною договору шляхом виконання умов договору. 

Крім цього, цей договір також буде вважатись укладеним в письмовій формі у 

випадку, якщо його зміст буде зафіксований в одному або кількох документах, 

у листах, телеграмах, якими обмінялися експедитор та клієнт. Але 

недотримання письмової форми договору не має бути наслідком його 

недійсності. Ця теза підтверджується і судовою практикою.  

У Господарському суді Херсонської області 05 липня 2012 р. 

розглядалась справа № 5024/802/2012 246, в якій було встановлено, що 

порушення вимог закону щодо укладення договору транспортного 

експедирування в письмовій формі не тягне його недійсність. 

На нашу думку, суд прийняв вірне рішення, але недостатньо його 

обґрунтував. Адже, суд зазначив, що ні ЦК України, ні Законом України «Про 

транспортно-експедиторські послуги» не передбачено, що порушення вимог 

закону щодо укладення договору транспортного експедирування в письмовій 

формі тягне його недійсність. І дійсно, в ч. 2 ст. 9 ЗУ «Про транспортно-

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2012_07_03/pravo1/T030435.html?pravo=1
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експедиційні послуги» встановлюється лише те, що договір транспортного 

експедирування укладається у письмовій формі. З матеріалів справи 

вбачалось, що сторони не принесли примірників договору, а факт надання 

послуг підтверджувався актом здачі-прийняття робіт (надання послуг), що 

відповідає вимогам ч. 1 ст. 218 ЦК України – недодержання сторонами 

письмової форми правочину, яка встановлена законом, не має наслідком його 

недійсність, крім випадків, встановлених законом. Заперечення однією зі 

сторін факту вчинення правочину або оспорювання окремих його частин може 

доводитися письмовими доказами, засобами аудіо-, відеозапису та іншими 

доказами – таких доказів стороною у справі не було надано.  

Згідно зі ст. 207 ЦК України правочин, який вчиняє юридична особа, 

підписується особами, уповноваженими на це її установчими документами, 

довіреністю, законом або іншими актами цивільного законодавства.  

З прийняттям Закону України від 15 квітня 2014 р. «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття 

бізнесу» було внесено зміни в тому числі до Господарського, Господарського 

процесуального, Цивільного, Цивільного процесуального кодексів та деяких 

інших нормативно-правових актів. Зміни торкнулись зменшення сфери 

використання печаток в господарській діяльності. Скасовано обов’язкову 

вимогу посвідчувати печаткою правочини юридичних осіб, зокрема 

господарські договори та довіреності. Отже, скріплення правочину печаткою 

на сьогодні є правом юридичної особи, а не обов’язком, і обов’язковість 

скріплення правочину печаткою може бути визначена за письмовою 

домовленістю сторін. 

Зважаючи на наведене вище, на нашу думку, договір транспортного 

експедирування має бути укладеним в простій письмовій формі, що повинна 

бути скріплена підписами сторін. У випадку 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 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2018_10_02/pravo1/T04_1618.html?pravo=1
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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. 

Згідно з ч. 1 ст. 642 ЦК України відповідь особи, якій адресована 

пропозиція укласти договір, про її прийняття (акцепт) повинна бути повною і 

безумовною. Тільки після акцепту пропозиції ми маємо справу із укладеним 

(консенсуальним) договором, що пов’язує всі його сторони. Відповідно до 

двочленного поділу порядку укладення договору акцепт є його другою 

необхідною стадією [141, с. 36]. 

Акцептом вважається тільки така згода, яка відповідає наступним 

умовам: 1) визначеності (відповідь має містити не тільки повідомлення про 

одержання оферти та заінтересованість пропозицією, а й вираження 

зобов’язання щодо прийняття оферти); 2) повноти (схваленню всього, що 

вказано в оферті); 3) безумовності (прийняттю пропозиції укласти договір без 

обумовлення будь-якими подальшими діями кожної зі сторін) [84, с. 16]. Тому 

акцепт, в якому закладено будь-які найменші зміни чи доповнення до оферти, 

юридично не створює її прийняття, призводить до анулювання оферти та 

недійсність акцепту розглядається як контрпропозиція [23, с. 86]. Але ця 

контрпропозиція буде новою офертою лише в тому випадку, якщо вона 

відповідатиме всім перерахованим вище ознакам оферти.  

Ці положення законодавства є вельми актуальними для договору 

транспортного експедирування. Незважаючи на те, що недодержання 

письмової форми означеного договору не тягне за собою його недійсність, але 

недотримання простої письмової форми правочину позбавляє сторони права в 

разі спору посилатися на показання свідків (п. 2 ч. 1 ст. 218 Цивільного кодексу 

України). 
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Разом із тим Правилами і рекомендаціями по користуванню 

документами і формами FIATA 209 встановлюється перелік та зміст 

документів і форм FIATA, що призначені для максимально швидкого 

задоволення інтересів клієнтури в доставці товарів в певне місце і певний час, 

у задоволенні інтересів клієнтури. І в судовій практиці існують випадки, коли 

сторона, яка видає сертифікат експедитора про отримання вантажу (FIATA, 

Forwarders Certificate of Receipt, FAITA FCR), вважає, що при прийняті цього 

сертифікату іншою стороною договір транспортного експедирування є 

укладеним, наприклад, як це було у справі № 19/17-1803-2011, що 

розглядалась 12 липня 2011 р. в Господарському суді Одеської області 239. 

При розгляді означеної справи суд, на нашу думку, правильно відмовив у 

задоволенні позову на підставі того, що у п. 1.1. загальних положень Правил і 

рекомендацій по користуванню документами і формами FIATA зазначено, що 

основним документом, який визначає відносини між експедитором і 

замовником, є договір транспортного експедирування. Документи FIATA 

оформлюються на підставі договору транспортного експедирування та інших 

документів, що стосуються перевезення вантажу і надаються 

вантажовласником. 

Отже, незважаючи на те, що вищеозначеними правилами досить 

детально регламентовані документи та форми FIATA, вони не є достатніми та 

необхідними для того, щоб вважалось, що договір транспортного 

експедирування є укладеним. Задля того, щоб договір транспортного 

експедирування був укладеним, від повинен бути у письмовій формі. 

У процесі виконання транспортно-експедиційного договору можуть 

виникнути ситуації, що стануть причинами зміни деяких умов вже укладеного 

договору. 

Зміна умов договору або розірвання договору може розглядатися, по-

перше, як правовий наслідок порушення однією із сторін договірного 

зобов’язання (ст. 611 ЦК України); по-друге, як етап розвитку договірного 

зобов’язання (ст. 651 ЦК України). Згідно зі ст. 651 ЦК України зміна або 
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розірвання договору можуть здійснюватися: 1) за згодою сторін; 2) за 

рішенням суду на вимогу однієї зі сторін у разі істотного порушення договору 

другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом; 

3) у разі односторонньої відмови від договору, якщо право на таку відмову 

встановлено договором або законом. Зазвичай будь-який договір може бути 

змінений або розірваний лише за згодою його сторін [84, с. 20]. Відповідно до 

п. 2 ч. 2 ст. 651 ЦК України істотним є таке порушення стороною договору, 

коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою 

позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору. 

Відповідно до ст. 652 ЦК України у разі істотної зміни обставин, якими 

сторони керувалися при укладенні договору, договір може бути змінений або 

розірваний за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або не 

випливає із суті зобов’язання. Зміна обставин є істотною, якщо вони змінилися 

настільки, що, якби сторони могли це передбачити, вони не уклали б договір 

або уклали б його на інших умовах. Якщо сторони не досягли згоди щодо 

приведення договору у відповідність із обставинами, які істотно змінились, 

або щодо його розірвання, договір може бути розірваний за наявності 

одночасно таких умов: 1) в момент укладення договору сторони виходили з 

того, що така зміна обставин не настане; 2) зміна обставин зумовлена 

причинами, які заінтересована сторона не могла усунути після їх виникнення 

при всій турботливості та обачності, які від неї вимагалися; 3)  виконання 

договору порушило б співвідношення майнових інтересів сторін і позбавило б 

заінтересовану сторону того, на що вона розраховувала при укладенні 

договору; 4) із суті договору або звичаїв ділового обороту не випливає, що 

ризик зміни обставин несе заінтересована сторона. У разі розірвання договору 

внаслідок істотної зміни обставин суд, на вимогу будь-якої із сторін, визначає 

наслідки розірвання договору виходячи з необхідності справедливого 

розподілу між сторонами витрат, понесених ними у зв’язку з виконанням 

цього договору. Зміна договору у зв’язку з істотною зміною обставин 

допускається за рішенням суду у виняткових випадках, коли розірвання 
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договору суперечить суспільним інтересам або потягне для сторін шкоду, яка 

значно перевищує затрати, необхідні для виконання договору на умовах, 

змінених судом. 

Згідно з договірною практикою у сфері транспортного експедирування 

зміна договору на підставі істотних умов не набуває великого поширення. При 

укладенні договорів у сфері транспортної діяльності контрагенти, з метою 

усунення майбутніх збитків, повинні ретельно підбирати не тільки сторони за 

договором, а й чітко визначати всі умови майбутнього договору [135, с. 101–

102]. 

Щодо односторонньої відмови від договору транспортного 

експедирування, то це можливо тільки у випадках, якщо право на таку відмову 

встановлено самим договором або законом. Право сторони на односторонню 

відмову від певного виду договору зумовлено різними чинниками. По-перше, 

одностороння відмова від договору може бути правовим наслідком порушення 

договору. По-друге, право сторін на односторонню відмову від договору може 

зумовлюватися характером самого договору. По-третє, можливість 

односторонньої відмови від договору може залежати від порядку визначення 

строку договору [84, с. 21–22]. По-четверте, сторони мають можливість 

відмовитись від договору транспортного експедирування в односторонньому 

порядку у випадку істотної зміни обставин, якими вони керувалися при 

укладенні договору. 

Відповідно до ст. 935 ЦК України клієнт або експедитор мають право 

відмовитися від договору транспортного експедирування, попередивши про це 

другу сторону в розумний строк. Сторона, яка заявила про таку відмову, 

зобов’язана відшкодувати другій стороні збитки, завдані їй у зв’язку із 

розірванням договору. 

Деякі вчені вважають, що одностороння відмова від виконання договору 

транспортного експедирування не узгоджується із загальними положеннями 

цивільного права про договір. Однак у даному випадку в наявності одна із 

особливостей договору транспортного експедирування, як і інших 
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представницьких договорів, що допускають односторонню відмову від їх 

виконання [64, с. 69]. 

В. В. Вітрянський вважає, що пояснення даної особливості правового 

регулювання договору транспортної експедиції (надання його сторонам – 

клієнтові і експедитору права на односторонню відмову від виконання 

договору) представницьким характером цього договору може бути визнано 

обґрунтованим лише щодо тих договорів транспортної експедиції, за якими 

експедитор вступає в правовідносини з перевізником та іншими третіми 

особами від імені клієнта і на основі довіреності останнього. У тих же 

випадках, коли експедитор укладає договори перевезення, вчиняє правочини 

та інші юридичні дії від свого імені в поєднанні з фактичними діями – 

операціями і послугами (зберігання вантажу, його завантаження та 

вивантаження і т.п.), договір транспортної експедиції втрачає 

представницький характер і набуває вигляд звичайного договору за безплатне 

надання послуг. Більш того, ми знаємо, що за договором транспортної 

експедиції на експедитора можуть бути покладені обов’язки щодо організації 

перевезення вантажу за відомим маршрутом і з використанням обраного 

сторонами виду транспорту або його зобов’язання можуть включати в себе 

власне перевезення (доставку) вантажу в пункт призначення і видачу його 

вантажоодержувачу. Уявімо собі, що при використанні сторонами таких 

договірних моделей транспортної експедиції на стадії виконання договору 

(скажімо, вантаж уже прийнятий експедитором і знаходиться на шляху 

прямування) одна зі сторін (наприклад, експедитор) реалізує своє право на 

односторонню відмову від виконання договору. Очевидно, що для подібних 

ситуацій більш прийнятним було б дію загального принципу неприпустимості 

односторонньої відмови від виконання зобов’язання не застосовувати [26].  

А.Г. Калпін підтримує положення про право сторін в будь-який час 

відмовитися від договору транспортного експедирування, оскільки це 

пояснюється динамічністю договору експедиції, що може вимагати прийняття 

швидких рішень в ході виконання. У такій ситуації вимога щодо звернення до 
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суду і обов’язковості доведення необхідності відповідних змін не відповідала 

б інтересам справи [63, c. 696].  

О.С. Кужко зазначає про можливість для сторін передбачити в договорі 

порядок реалізації права на відмову від договору [135, c. 110]. 

Укладачі науково-практичного коментарю до Цивільного кодексу 

України вважають, що аналіз законодавства дає підстави зробити висновок, 

що право сторони відмовитися від договору транспортного експедирування є 

безумовним, оскільки його реалізація не пов’язується із наявністю конкретних 

підстав (порушення договору контрагентом та ін.) [178, c. 721].  

М. Луцик слушно зазначає: якщо керуватися змістом ст. 935 ЦК України, 

сторони можуть відмовитись від договору транспортного експедирування в 

будь-який момент, тобто навіть тоді, коли договір вже виконується іншою 

стороною. Отже, може мати місце ситуація, коли вантаж передано 

експедиторові, вже розпочалося його перевезення, а сторона, використовуючи 

надане їй право, відмовляється від договору. Така відмова завдасть значні 

збитки другій стороні, зумовить перебої в роботі транспорту [149, с. 125]. 

У ст. 935 ЦК України йдеться про право відмови сторін від договору 

транспортного експедирування за умови попередження іншої сторони у 

розумний строк. Т.В. Боднар слушно зазначає, що запровадивши в обіг 

категорію «розумні строки», законодавець, як правило, не визначив критерію, 

яким повинні керуватися сторони зобов’язання, визначаючи розумність 

строку [20, c. 175]. Т. М. Вахонєєва вважає, що виконання зобов’язання у 

«розумний строк» означає оперативне здійснення всіх необхідних та 

обумовлених зобов’язанням дій, враховуючи специфіку цивільного 

правовідношення (суб’єктний склад, об’єкт та зміст зобов’язання) [36, с. 49]. 

Але виникає питання – яким чином визначити строк, необхідний для 

здійснення такого складного зобов’язання, як договір транспортного 

експедирування? І чи можливо це? На якому етапі виконання такого 

транспортного зобов’язання сторона матиме право відмовитись від виконання 

договору? А у випадку виконання зобов’язання не експедитором, а третьою 
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особою? Яким чином має бути виражена відмова від зобов’язання? Чи 

потрібно попереджати іншу сторону про те, що через певний час, скажімо, 

через тиждень, буде заявлена відмова від виконання договору, або досить 

вказати на це в самому повідомленні про одностороннє розірвання договору? 

Крім того, В. В. Вітрянський слушно зазначає, що не виключена ситуація, коли 

думки сторін з приводу відмови від договору у розумний строк виявляться 

різними, і питання про розумність відповідного строку буде порушено 

заінтересованою стороною при вирішенні в суді майнового спору (наприклад, 

про оплату послуг експедитора, наданих клієнту після закінчення 

призначеного останнім строку для розірвання договору). Які можуть бути 

наслідки визнання судом тієї обставини, що експедитор був попереджений 

клієнтом про відмову останнього від договору в строк, який не вважатиметься 

судом розумним строком? Що повинен робити в цій ситуації суд: визнати, що 

розірвання договору не відбулося, а тому договір залишається чинним, або все 

ж вважати договір розірваним не з моменту, зазначеного клієнтом, а після 

закінчення іншого строку, який суд вважатиме розумним стосовно конкретних 

обставин спору? І на ці питання ми не знаходимо відповідей в чинному 

законодавстві. 

Отже, зважаючи на велике коло питань, що виникають, на які 

законодавець нам не надає відповіді, ми погоджуємось з думкою М. Луцика, 

що право сторін відмовитися від договору транспортного експедирування має 

бути обмежене конкретним, чітко визначеним на законодавчому рівні 

строком. Саме така законодавча визначеність, а не вказівка на необхідність 

дотримання «розумного строку», сприятиме стабільності та ясності у 

відносинах транспортного експедирування і буде додатковою гарантією 

безперебійності функціонування транспортної системи [149, с. 125]. 

Відповідно до ч. 3 ст. 214 ЦК України, відмова від правочину вчиняється 

у такій самій формі, в якій було вчинено правочин. Тому, виходячи з того, що 

ст. 930 ЦК України передбачає письмову форму договору транспортного 
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експедирування, відмова від даного договору також повинна бути виражена в 

письмовій формі. 

Припинення зобов’язання – завершальний етап дії зобов’язання. 

Відносини, що складаються при цьому, регулюються в основному главою 50 

ЦК України, яка поширює свою дію однаковою мірою на всі види зобов’язань 

незалежно від підстав їх виникнення, а отже, і на зобов’язання договірні [135, 

с. 102]. Припиненням зобов’язання є погашення внаслідок дії 

правоприпиняючих юридичних фактів прав і обов’язків сторін, що становлять 

його зміст 

Розрізняють повне і часткове припинення зобов’язань. При повному 

юридичний зв’язок між кредитором і боржником обривається або замінюється 

на іншій. Часткове припинення припускає, що решта всієї частини 

зобов’язального правовідношення, яке зв’язує кредитора з боржником, 

зберігає силу [155, с. 25–33; 305, с. 352; 328, с. 145; 135, с. 102–103].  

Припинення зобов’язання на вимогу однієї із сторін допускається лише 

у випадках, встановлених договором або законом. У всіх випадках, коли 

йдеться про договірне зобов’язання, спеціальні підстави, порядок і наслідки 

його припинення визначаються главою 50 ЦК України (ст. 598 Цивільного 

кодексу України). 

Відповідно до положень Цивільного кодексу України до підстав 

припинення зобов’язання відносять: належне виконання (ст. 599 ЦК); 

передання відступного (ст. 600 ЦК); зарахування (ст. 601 ЦК); домовленість 

сторін, у тому числі новація (ст. 604 ЦК); прощення боргу (ст. 605 ЦК); 

поєднання боржника і кредитора в одній особі (ст. 606 ЦК); неможливість 

виконання (ст. 607 ЦК); смерть фізичної особи, ліквідація юридичної особи 

(ст. ст. 608, 609 ЦК). Означений перелік не є вичерпним. 

Сторони договору транспортного експедирування мають можливість 

припинити свої правовідносини відповідно до загальних правил припинення 

зобов’язань ЦК України; відповідно зі спеціальними правилами, які 

передбачені ст. 935 ЦК України; а також відповідно з правилами, які 
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передбачили сторони у договорі [135, с. 105]. 

Найкращою підставою припинення договору транспортного 

експедирування є належне його виконання – належними сторонами, в належному 

місці, в належний строк.  

Відповідно до особливостей договору транспортного експедирування 

можливо використовувати такі загальні засоби припинення зобов’язань – 

виконання зобов’язання, припинення зобов’язання за домовленістю сторін, 

прощення боргу, неможливість виконання, ліквідація юридичної особи. 

виконання зобов’язання, передання відступного [135, с. 105–106].  

Щодо загальних способів припинення зобов’язання та спеціальних способів 

припинення договору транспортного експедирування необхідно підкреслити, 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, тому що відповідно до того ж Закону клієнтом за 

цим договором може бути фізична особа; шляхом ліквідації юридичної особи (за 

винятком випадків реорганізації юридичної особи). 

 

2.2. Істотні та інші умови договору транспортного експедирування  

 

Змістом договору транспортного експедирування будуть ті умови, на 

яких він укладається. У п. 1 ч. 1 ст. 638 ЦК України закріплено загальне 

правило, що договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли 

згоди з усіх істотних умов договору. У ч. 3 ст. 9 Закону України «Про 

транспортно-експедиторську діяльність» перераховуються істотні умови 

досліджуваного договору.  

У науці цивільного права прийнято ділити умови на істотні, звичайні і 

випадкові [278, c. 388; 316, с. 198–200].  
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Істотними визнаються умови, які необхідні й достатні для укладення 

договору. Зазвичай до істотних умов договору відносять предмет договору та 

в деяких випадках – його ціну і строк.  

О. І. Зозуляк вважає, що істотні умови договору визначають 

найважливіші елементи його змісту, аспекти, що породжені природою того чи 

іншого договірного виду чи окремого договору. Ті істотні умови, що є 

універсальними чи характерні для договорів певного виду, як правило, 

визначаються законом, специфічні для окремого договору істотні умови 

визначаються, якщо на цьому наполягає хоча б одна зі сторін за взаємною 

згодою [105, с. 11].  

Звичайні умови – це ті умови, які передбачаються в законі чи іншому 

нормативному акті і стають обов’язковими для сторін внаслідок факту 

укладення договору. Від істотних звичайні умови відрізняються тим, що не 

потребують окремого погодження, і про них не обов’язково застерігати у 

тексті договору [102, c. 30–31]. Погоджуючись з О. В. Дзерою, додамо лише, 

що на відміну від істотних умов договору непогодження сторонами звичайних 

умов не тягне за собою визнання правочину недійсним.  

В. В. Луць зазначає, що випадковими прийнято називати такі умови 

договору, які погоджені сторонами у відступ від положень диспозитивних 

норм або з метою вирішення питань, що взагалі не врегульовані 

законодавством. Усі умови – істотні, звичайні та випадкові – після укладення 

договору стають однаково обов’язковими, і сторони повинні додержуватися їх 

[154, c. 34]. 

Але існує інша точка зору, відповідно до якої істотні умови договору 

можуть бути трьох видів: загальні для всіх договорів; спеціальні, тобто 

передбачені законом для конкретного виду договору, та індивідуальні, тобто 

такі, що висуваються однією зі сторін договору при його укладенні [315, с. 

158–159]. 

Відповідно до ч. 3 ст. 9 Закону України «Про транспортно-

експедиторську діяльність» істотними умовами досліджуваного договору є: 
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– відомості про сторони договору: для юридичних осіб – резидентів 

України: найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код в 

Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України; для 

юридичних осіб – нерезидентів України: найменування, місцезнаходження та 

державу, де зареєстровано особу; для фізичних осіб – громадян України: 

прізвище, ім’я, по батькові, адресу місця проживання та індивідуальний 

ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб – платників 

податків та обов’язкових платежів; для фізичних осіб – іноземців, осіб без 

громадянства: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), адресу місця 

проживання за межами України; 

– вид послуги експедитора; 

– вид та найменування вантажу; 

– права, обов’язки сторін; 

– відповідальність сторін, у тому числі в разі завдання шкоди внаслідок дії 

непереборної сили; 

– розмір плати експедитору; 

– порядок розрахунків; 

– пункти відправлення та призначення вантажу; 

– порядок погодження змін маршруту, виду транспорту, вказівок клієнта; 

– строк (терміни) виконання договору; 

– а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї зі сторін має бути 

досягнуто згоди. 

Ми погоджуємось з думкою О. С. Кужко, що законодавець «сплутав 

поняття «істотні умови договору» зі «структурними елементами договору». 

Така кількість істотних умов суперечить існуючому правовому вченню щодо 

істотних умов договору та не відповідає дійсності. Існуюча редакція ст. 9 Закону 

України «Про транспортно-експедиторську діяльність» закріпила на 

законодавчому рівні структуру договору транспортного експедирування. При 

нагальній необхідності, яка, на наш погляд, не відповідає практиці, що склалася 

на ринку транспортно-експедиторських відносин, законодавець має можливість 
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закріпити типовий договір транспортного експедирування, а не займатися 

переліком структурних елементів договору у законі» [135, с. 86–87]. 

Відсутність в договорі істотної умови повинно тягнути за собою його 

неукладеність, а відсутність у договорі перерахованих в ЗУ «Про транспортно-

експедиційну діяльність» структурних елементів не повинна призводити до 

цього правового наслідку. 

Загальною для всіх договорів істотною умовою є їх предмет, тобто те, 

про що, власне, сторони домовляються, з приводу чого вони вступають у 

правовідносини. Предметом договору може бути залежно від вигляду 

договору майно або дії [315, с. 158–159]. 

Стосовно предмета договору в цивілістичній науці не склалося єдиної 

думки, очевидно, через багатогранність самого поняття «договір», про що 

зазначав ще О. С. Іоффе [108, c. 345]. У цивілістичній доктрині договір 

розглядається як підстава виникнення правовідношення (правочин – 

юридичний факт), як зобов’язання, що виникло на підставі правочину, як 

юридичний документ і як регулятор цивільних правовідносин. Зазвичай, при 

дослідженні того чи іншого договору вчені маніпулюють цими поняттями і 

переходять від одного до іншого, не визначаючи, в якому розумінні вони 

використовують у конкретному випадку поняття «договір». 

Найчастіше під предметом договору вчені розуміють одночасно як дії, 

так і матеріальне благо, на яке спрямовані ці дії [315, с. 158–159; 104, с. 55; 48, 

с. 26; 313, с. 103–105].  

О.І. Зозуляк дає наступне визначення предмета договору: «Під 

предметом договору слід розуміти не дію з переходу певного блага від одної 

особи до іншої, а саме благо (окреме майно, майнові права, результати робіт 

чи послуг)» [104, с. 58]. На нашу думку, це все ж таки не досить правильно, 

виходячи з того, що неукладеним вважається правочин, в якому не досягнуто 

згоди щодо всіх істотних умов договору 212, а отже, недосягнення згоди 

щодо предмета договору потягне за собою його недійсність.   
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Ми погоджуємось з точкою зору, згідно з якою категорія «предмет 

договору» більшою мірою відноситься до договору в якості документа, ніж до 

інших його проявів, так як предмет, як істотна умова, щодо якої сторони 

повинні дійти згоди у встановленій формі, повинен бути визначений у формі 

– документі [184, с. 64]. Визначення предмета договору в тексті документа 

передбачає зазначення в ньому і самого матеріального блага, з приводу якого 

сторони вступають у правовідносини, так і дій, які сторона (або сторони) 

повинні будуть провести на виконання цього договору. Інакше вказівка в 

договорі тільки на матеріальне благо або тільки на дії сторони (сторін) 

позбавляє його сенсу, унеможливлює кваліфікацію і в кінцевому підсумку 

призводить до того, що цей договір буде визнаватися недійсним за відсутності 

в ньому істотної умови – предмета договору. Подібної думки дотримується і 

А.Д. Корецький, який дає наступне визначення: предмет договору – це не 

тільки саме благо (об’єкт цивільного права), а й дія, яка щодо нього повинна 

бути скоєною однією або обома сторонами [131, с. 35]. Предмет договору 

також використовується багатьма цивілістами, як критерій для розмежування 

різних договорів, він використовується в цьому сенсі, як індивідуалізуюча 

конкретну договірну конструкцію ознака. Якщо розглядати в якості предмета 

договору тільки благо або тільки дії сторін, то неможливо було б виділити 

багато суміжних договірних конструкцій [216, с. 56]. 

М. І. Брагинський зазначає, що предмет будь-якого договору виражає 

його мету [25]. О. А. Пушкін підкреслював, що важливо не змішувати 

правовий результат, якого намагаються досягти особи, які укладають 

правочин, і мету правочину – намір осіб досягти цього результату. Саме намір 

досягнути передбаченого правочином правового результату є ознакою та 

елементом правочину [60, 209]. О. О. Красавчіков під правовим результатом 

правочину визнавав фактичний його результат, що настав, і який може не 

збігатися з його правовою метою. Під правовою метою правочину О. О. 

Красавчиков розумів «… субъективно желаемое для её участников 

возникновение, изменение и прекращение их прав и обязанностей, которое 
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должно произойти после свершения сделки и её исполнения» [276, с. 213]. 

Тобто, правову мету правочину за О. О. Красавчиковим можна ототожнити 

з правовим результатом правочину за О. А. Пушкіним. Подібна до думки 

О. О. Красавчикова позиція і Є. О. Суханова, який також виділяє правовий 

результат правочину, розуміючи під ним юридичні наслідки, які виникають у 

суб’єктів внаслідок здійснення правочину, та підставу правочину (causa), які 

можуть не збігатися в подальшому. Підстава правочину трактується як 

правова мета, заради якої укладається правочин – набуття права власності, 

права користування певною річчю [62, с. 331] і т. ін. Виходячи з 

вищевикладеного і того, що предмет договору – це те, з приводу чого 

укладається договір і що не відбулося ще, але передбачається, робимо 

висновок, що предмет договору являє собою правову мету договору [286]. 

Приступаючи до розгляду питання такої істотної умови договору 

транспортного експедирування, як його предмет, ми насамперед повинні 

проаналізувати його визначення, надане законодавцем у п. 1 ч. 1 ст. 929 

Цивільного кодексу України. Так, за договором транспортного 

експедирування одна сторона (експедитор) зобов’язується за плату і за 

рахунок другої сторони (клієнта) виконати або організувати виконання 

визначених договором послуг, пов’язаних з перевезенням вантажу. 

Відповідно до п. 2–3 ч. 1 цієї ж статті встановлено, що договором 

транспортного експедирування може бути встановлено обов’язок експедитора 

організувати перевезення вантажу транспортом і за маршрутом, вибраним 

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

або від імені клієнта договір перевезення вантажу, забезпечити відправку і 

одержання вантажу, а також інші зобов’язання, пов’язані з перевезенням. 

Договором транспортного експедирування може бути передбачено надання 

додаткових послуг, необхідних для доставки вантажу (перевірка кількості та 

стану вантажу, його завантаження та вивантаження, сплата мита, зборів і 

витрат, покладених на клієнта, зберігання вантажу до його одержання у пункті 
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призначення, одержання необхідних для експорту та імпорту документів, 

виконання митних формальностей тощо). 

Треба зазначити, що в ч. 1 ст. 316 ГК України повністю дублюються 

наведені положення ЦК України. 

До додаткових послуг експедиторів С. А. Загородній відніс: забезпечення 

оптимального транспортного обслуговування, а також організацію перевезення 

вантажів різними видами транспорту територією України та іноземних держав 

відповідно до умов договорів (контрактів); фрахтування національних, іноземних 

суден та залучення інших транспортних засобів, забезпечення їх подачі в порти, 

на залізничні станції, склади, термінали або інші об’єкти для своєчасного 

відправлення вантажів; ведення обліку надходження та відправлення вантажів з 

портів, залізничних станцій, складів, терміналів або інших об’єктів; організація 

охорони вантажів під час їх перевезення, перевалки та зберігання; організація 

експертизи вантажів; здійснення оформлення товарно-транспортної документації 

та розсилання її за належністю; надання у встановленому законом порядку 

учасникам транспортно-експедиторської діяльності заявки на відправлення 

вантажів та наряду на відвантаження; здійснення страхування вантажів та своєї 

відповідальності; забезпечення підготовки і додаткового обладнання 

транспортних засобів та вантажів відповідно до вимог нормативно-правових актів 

щодо діяльності відповідного виду транспорту; забезпечення оптимізації руху 

матеріальних потоків від вантажовідправника до вантажоодержувача з метою 

досягнення мінімального рівня витрат; здійснення розрахунків з портами, 

транспортними організаціями за перевезення, перевалку, зберігання вантажів; 

оформлення документів та організація роботи відповідно до митних, карантинних 

та санітарних вимог; надання підготовленого транспорту, який має додаткове 

обладнання згідно з вимогами, передбаченими законодавством; надання інших 

допоміжних і супутніх транспортно-експедиторських послуг, що передбачені 

договором та не суперечать законодавству [316, с. 507-508]. 

Отже, зважаючи на зазначене вище, ми можемо підтвердити свій висновок, 

що договір транспортного експедирування – це складний договір, і окремі його 
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конструкції можуть бути сприйняті як, наприклад, договір перевезення, договір 

доручення, агентський договір, договір підряду, договір зберігання тощо3. А 

оскільки окремі конструкції цього договору можуть бути помилково 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 транспортного експедирування досить актуальне. Тому в 

даному дисертаційному дослідженні однією з найважливіших цілей є виявлення 

тих специфічних особливостей предмета договору транспортного 

експедирування, як істотної умови цього договору, що дають змогу однозначно 

його ідентифікувати з числа подібних договірних конструкцій. 

Насамперед при дослідженні предмета договору транспортного 

експедирування ми повинні визначити різницю між двома суміжними групами 

договорів – договорів про виконання робіт та договорів про надання послуг. 

Близькість цих договорів настільки суттєва, що в юридичній літературі навіть 

зазначається, що «з точки зору особи, яка надає послугу, відповідна дія є 

«роботою», а для того, кому (в інтересах кого) вона виконується, – «послугою» 

[338]. 

Першою відмінною рисою підряду від послуги є те, що за договором 

підряду замовника цікавить не робота як така, а власне саме результат цієї 

роботи, а замовника за договором про надання послуги цікавитимуть дії, що 

будуть надаватись під час виконання послуги. Тобто, послуга споживається 

замовником під час її надання. Зважаючи на це, за договором транспортного 

експедирування експедитор може виконувати підрядні роботи за бажанням 

клієнта – наприклад, упаковка, маркування вантажу (клієнта буде цікавити 

результат роботи, а не її процес), але ці дії за досліджуваним договором не будуть 

його метою, адже відповідно до наданої дефініції законодавцем предметом цього 

договору буде виконання перевезення вантажу або організація перевезення 

вантажу, а маркування, упаковка вантажу будуть входити до істотних умов цього 

                                                      
3 Наприклад, як інколи це відбувається навіть у судах. 



104 

договору, але лише у сукупності з іншими діями, що становитимуть разом 

предмет договору транспортного експедирування. 

Наступною, мабуть, основною відмінною рисою підряду від послуги 

буде те, що результат роботи за договором підряду замовник завжди зможе 

використати в подальшій економічній діяльності, тобто він зможе його 

продати, обміняти, подарувати тощо. З результатом надання послуги такого 

неможливо. Це випливає з юридично природи самої послуги – послуга 

споживається в процесі надання, і її результат не можна пустити в подальший 

товарний обіг. Звичайно, отриманий вантажоодержувачем вантаж потім 

можна буде перепродати тощо, але договір транспортного експедирування 

спрямований буде лише на вчинення дій з перевезення цього вантажу або на 

організацію цього перевезення, і клієнт за цим договором використає таку 

послугу саме під час вчинення експедитором визначених за договором дій. 

Виходячи з наданої нам законодавцем дефініції досліджуваного 

договору, предметом договору є комплекс дій, які повинен вчинити 

експедитор, і що будуть становити зміст його послуги з виконання або 

організування виконання послуг, пов’язаних з перевезенням вантажу.  

Отже, основною рисою договору транспортного експедирування є те, що 

послуга експедитора складається або з виконання перевезення вантажу, або з 

організації виконання перевезення вантажу. Виконання перевезення вантажу 

можливе самостійно експедитором або від імені клієнта, організація 

виконання перевезення вантажу означає, що власне перевезення буде 

здійснюватися іншою, третьою особою, експедитор же повинен буде виконати 

лише дії щодо підготовки такого перевезення. 

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, 
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зобов’язання експедитора укласти від свого імені 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. На нашу думку, 

означена стаття Цивільного кодексу України та дублюючі положення 

Господарського кодексу України є не досить коректними. 

Серед науковців також не існує єдиної думки щодо того, які послуги є 

основними за досліджуваним договором, а які – допоміжними. Деякі вчені 

розрізняють їх за природою – так, юридичні послуги за договором 

транспортного експедирування є основними, а допоміжними будуть послуги 

фактичного характеру [1, с. 105; 64, с. 68; 308, с. 196], інші до основних 

відносять послуги з організації перевезень, включаючи укладення договору 

перевезення, а до додаткових – послуги, які можуть охоплювати будь-які 

питання, що стосуються транспортування вантажу [64, с. 73], послуги з 

оформлення договору перевезення від імені вантажовідправника [310, с. 131–

136] тощо. Зрозуміло, що і законодавець, і більшість вчених під основними 

послугами експедитора розуміють ті послуги, що пов’язані з перевезенням 

та/або організацією перевезення вантажу, а всі інші до них – додатковими 

послугами. Саме тому, на нашу думку, законодавець і встановлює 

незакінченим перелік додаткових послуг.  

Зміст договору транспортного експедирування становлять послуги 

юридичного та фактичного (виробничого) порядку. Юридичні дії експедитора 

з прийому та здачі вантажів пов’язані з такими фактичними операціями, як 

огляд рухомого складу, огляд вантажу, тари та пломб, перевірка маркування 

вантажу і провізних документів, складування вантажів, їх зберігання, 

маркування вантажів, належна упаковка вантажів і їх кріплення в рухомому 

складі, а також перевірка ваги й стану вантажу, оформлення перевізних 

документів, розкредитування документів на вантаж, що прибув, складання 
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товаротранспортних накладних, оформлення перепусток на вивезення 

вантажів з вантажного двору станції, складання залізничних накладних на 

складі клієнта, візування залізничних накладних, отримання від залізничних 

станцій квитанцій на відправлений вантаж, доставка цих квитанцій клієнту. 

Крім цього, до категорії дій юридичного характеру, що здійснюються 

експедитором, також належать дії експедитора з оплати за клієнта провізних 

платежів і зборів організаціям залізничного та інших видів транспорту і 

виставлення рахунків клієнта з метою відшкодування витрат, понесених 

експедитором, і отримання винагороди за надані послуги [333, с. 154; 216, с. 

66]. І дійсно, при наданні експедиторських послуг дії юридичного та 

фактичного (виробничого) характеру переплітаються та є 

взаємодоповнюючими і такими, які направлені на досягнення основної мети 

договору. Саме ця комплексна, складна природа договору транспортного 

експедирування є основною його виокремлюючою ознакою від договорів 

перевезень. І саме пов’язаність, нерозривність цих дій експедитора стає 

головною ознакою при вирішенні спору між сторонами у суді щодо природи 

укладеного між ними договору. 

Адже, як показує практика, для того, щоб укладений між сторонами 

договір був за своєю юридичною природою саме транспортно-

експедиторським договором, то навіть переліку послуг, пов’язаних з 

перевезенням вантажу, буде замало. У такому випадку при виникненні спору 

суд встановить, що укладений між сторонами договір за своєю юридичною 

природою є не транспортно-експедиційним, а договором перевезення вантажу, 

як це сталось зі сторонами у справі № 13/159-09, що розглядалась 24 листопада 

2009 р. у Господарському суді Херсонської області [245].  

А інколи суди, незважаючи на те, що в договорі навіть будуть зазначені 

деякі додаткові послуги, які повинні надаватись експедитором, вирішуючи 

спір у справі можуть дійти висновку, що між сторонами було укладено договір 

перевезення вантажу, а не транспортного експедирування. Так, як це сталось 
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при винесенні рішення у справі № 910/4614/15-г, що розглядалась в 

Господарському суді міста Києва 20 березня 2015 року [235]. 

Ми погоджуємось з думкою В.В. Вітрянського, що така диференціація 

(поділення послуг експедитора на юридичні та фактичні) позбавлена сенсу, 

оскільки при цьому втрачається мета договору транспортного експедирування 

– забезпечення або організація перевезення вантажу, а єдиний процес 

виконання зобов’язань, що випливають із цього договору, розбивається на 

протиставлювані юридичних і фактичних дій експедитора [26].  

Зважаючи на існуючий спір в науці, коли навіть вчені не можуть дійти 

згоди щодо того, які ж саме послуги за договором транспортного 

експедирування будуть належати до основних, а звідси, будуть саме тим 

предметом договору, саме тією першою необхідною істотною умовою 

досліджуваного договору, крім того, зважаючи на неоднаковість поглядів 

суддів на предмет договору транспортного експедирування, ми вважаємо за 

необхідне зазначити наступне. На нашу думку, поділ послуг на основні і 

допоміжні є неправильним. Ми погоджуємось з О. С. Кужко, що будь-яка 

послуга, яка надається в рамках договору транспортного експедирування, так 

чи інакше пов’язана з перевезенням вантажу. І не існує імперативу про 

обов’язкове внесення основних та додаткових послуг до договору 

транспортного експедирування, вони лише можуть зазначатися в договорі при 

погодженні сторонами зобов’язання [135, с. 131]. І ті «додаткові» послуги, що 

можуть бути погоджені сторонами і є для них важливими, набудуть статусу 

«основних» послуг. І якщо в договорі вони зазначаються, але експедитор, 

відповідно до конкретних умов перевезення вантажу клієнта не виконує їх – 

за відсутності необхідності – то все одно сторони повинні вважати, що між 

ними був укладений договір перевезення. 

Вказівка законодавця на те, що комплекс дій експедитора повинен бути 

направлений на перевезення або організацію перевезення вантажу, вказує на 

те, що «вантаж» є основною складовою цього договору. А чи відповідає це 

дійсності? Так, Н. Г. Риженкова вважала, що під предметом договору 
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транспортного експедирування слід розуміти лише ті матеріальні речі, з якими 

сторони пов’язують свої права і обов’язки [262, с. 4]. На нашу думку, це 

неправильно, адже в такому випадку конструкція досліджуваного договору 

збігатиметься з конструкцією договору перевезення. Ми погоджуємось з 

думкою О. С. Іоффе, що предмет договору транспортного експедирування 

становлять два об’єкти: матеріальний і юридичний. Матеріальним об’єктом 

договору експедиції є вантажі, що обробляються експедитором. Але вони 

являють собою і матеріальний об’єкт договору перевезення. Тому специфіка 

експедиції втілюється не в її матеріальному, а в юридичному об’єкті – тих 

операціях, які щодо вантажу зобов’язаний здійснити експедитор [108, с. 548]. 

С. Ю. Морозов до основних критеріїв виокремлення транспортно-

експедиційних послуг відносить їх юридичний зв’язок з перевезенням. Він 

вважає, що тільки при наявності юридичного зв’язку між експедитором і 

перевізником утворюється логічний замкнутий правовий ланцюжок – клієнт – 

експедитор – перевізник. Дослідник пов’язує критерій віднесення послуг до 

експедиційних з наявністю (потенційною наявністю, адже на момент надання 

експедиційних послуг може передувати перевезенню) або відсутністю 

договору перевезення [174, с. 99–100]. Але, на нашу думку, це неправильно, 

адже договір транспортного експедирування за своєю природою направлений 

передусім на захист прав клієнта. І у випадку порушення юридичного зв’язку 

перевізником експедитор все одно повністю відповідає за невиконання або 

неналежне виконання умов договору перед клієнтом, а перевізник у цьому 

ланцюжку не з’являється. Натомість вчений вважає, що саме за таким 

критерієм перевізник може бути притягнутий до участі в суперечках між 

клієнтом і експедитором при порушенні зобов’язань останнім, викликаним 

неналежним виконанням договору перевезення.  

На нашу думку, договір транспортного експедирування направлений в 

першу чергу на організацію та забезпечення перевезення вантажу клієнта, в 

другу чергу – на захист прав та інтересів клієнта, виходячи з положень ст. 934 

Цивільного кодексу України, а отже, він укладається з метою зняття з клієнта 
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обтяжень перевезення, пов’язаних з вантажовідправленням або 

вантажоотриманням.  

Отже, на нашу думку, до предмета договору транспортного 

експедирування будуть належати послуги експедитора, що поділені 

законодавцем 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 матимуть 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. 

Послуги, пов’язані з перевезенням вантажу, полягають насамперед в 

оптимальному забезпеченні цього перевезення, а не у виконанні 

перерахованих договором дій. Так, експедитор, забезпечуючи перевезення 

вантажу, може обрати найкращий маршрут перевезення, той транспорт, що 

буде перевозити вантаж; він повинен буде скоординувати дії перевізників, 

розвантажників, що будуть задіяні в процесі перевезення вантажу тощо. 

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.  

 

2.3. Сторони договору транспортного експедирування, їх права та 

обов’язки  

 

Сторонами договору транспортного експедирування є експедитор та 

клієнт. Відповідно до Закону України «Про транспортно-експедиторську 

діяльність» клієнт – споживач послуг експедитора (юридична або фізична 

особа), який за договором транспортного експедирування самостійно або 

через представника, що діє від його імені, доручає експедитору виконати чи 
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організувати або забезпечити виконання визначених договором транспортного 

експедирування послуг та оплачує їх, включаючи плату експедитору (п. 3–4 ч. 

1 ст. 1). Отже, відповідно до положень означеного Закону клієнтом за 

договором транспортного експедирування може бути не тільки власник 

товару, вантажовідправник або вантажоотримувач.  

В юридичній літературі зустрічаються точки зору, що клієнтом за 

досліджуваним договором має бути обов’язково або тільки власник вантажу, 

або вантажовідправник, або вантажоотримувач. Інакше договір транспортного 

експедирування збігатиметься з договором перевезення [91, с. 171; 26].  

На нашу думку, український законодавець не має рації, стверджуючи, 

що клієнт може діяти через представника. Адже згідно зі ст. 237 Цивільного 

кодексу України представництво є правовідношенням, відповідно до якого 

одна сторона (представник) зобов’язана або має право вчинити правочин від 

імені другої сторони, яку вона представляє. Представництво – це 

правовідношення, яке виникає у разі вчинення правочинів між особою, яку 

представляють, і третьою особою. Особа, яку представляють, не може 

відмовитися від результатів діяльності представника, якщо останній діяв у 

межах повноваження. При представництві мається на увазі не тільки право 

представника здійснювати діяльність у відношенні третіх осіб, а і його право 

діяти з результатом для особи, яку він представляє, а також необхідність для 

особи, яку представляють, одержати виконане [332, с. 38]. 

В якості вантажовідправника може виступати будь-яка фізична або 

юридична особа, що володіє властивостями право- і дієздатності. Звичайно, 

частіше за інших в цій ролі виявляються комерційні організації, що 

здійснюють відправку вантажів (в основному вироблених ними товарів) для 

виконання своїх договірних зобов’язань, пов’язаних з продажем, постачанням 

товарів і виконанням інших договорів. Як правило, вантажовідправник є 

власником вантажу (вантажовласником), що відправляється, або особою, якій 

власником надано відповідні повноваження з відправлення вантажу. 

Вантажовідправник безпосередньо укладає договори перевезення з 
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перевізником (договори про подачу транспортних засобів і пред’явлення 

вантажів до перевезення, довгострокові договори, договори перевезення 

конкретних партій вантажу в прямому змішаному сполученні) і є стороною 

таких договорів [40, с. 27; 123, с. 34–35]. 

Вантажоодержувач, на відміну від вантажовідправника, не може бути 

стороною за договором перевезення вантажу, адже він не бере участі в 

укладенні договорів перевезення [287, с. 24; 9, с. 54]. На відміну від договору 

перевезення за договором транспортного експедирування вантажоодержувач 

може бути стороною за договором, і звідси матиме чітко встановлені 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, такий договір 

буде належати до договорів за участю третіх осіб. Доставка вантажу «до 

дверей» може включати умову отримання експедитором вантажу в якості 

вантажоодержувача (наприклад, у випадку знаходження представництва 

транспортного експедитора в місті призначення вантажу), а після цього 

представник експедитора доставить вантаж в останнє його місце призначення. 

Звідси виникає питання – чи має останній вантажоотримувач за таким 

договором право самостійної вимоги за договором транспортного 

експедирування, стороною якого він не є? Отже, в рамках нашого 

дисертаційного дослідження ми повинні відповісти на питання, буде такий 

договір договором на користь третьої особи чи договором, що виконується 

третій особі? 

Відповідно до ч. 1 ст. 636 ЦК України договором на користь третьої 

особи є договір, в якому боржник зобов’язаний виконати свій обов’язок на 

користь третьої особи, яка встановлена або не встановлена у договорі. До того 

ж право вимоги щодо виконання договору на користь третьої особи належить 

як особі, що уклала договір, так і третій особі, на користь якої має бути 

здійснене таке виконання договору. Договір на користь третьої особи 
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передбачає виконання такого договору в інтересах кредитора, але на користь 

особи, що не збігається з ним. 

Без згоди третьої особи сторони не мають права розірвати договір або 

змінити його – з того моменту, коли така третя особа здійснила вираження 

наміру стосовно свого права вимоги виконання договору. Також інший 

порядок розірвання або внесення змін у договір може міститися у положеннях 

укладеного договору або у нормах закону. Таке твердження випливає із 

аналізу ч. 3 ст. 636 ЦК України. У такий спосіб законодавець здійснив захист 

правомірного інтересу третьої особи – шляхом усунення перешкоди у 

реалізації нею права вимоги виконання договору. У разі невиконання або 

неналежного виконання договору на користь третьої особи боржником така 

третя особа має право звернутися до суду за захистом свого порушеного права 

або законного інтересу з позовом до боржника-порушника, а не до кредитора 

[33, с. 15]. 

Договір на користь третьої особи відмежовують від договору про 

виконання третій особі. Договір про виконання третій особі не породжує будь-

якого суб’єктивного права вимоги у третьої особи, на відміну від договору на 

користь третьої особи.  

Виходячи із зазначеного, за договором транспортного експедирування 

вантажоодержувач, якщо він не є стороною за договором, буде третьою 

особою, якій буде виконаний цей договір. І відповідно до положень 

Цивільного кодексу України він не матиме права самостійної вимоги щодо 

договору транспортного експедирування. Винятком можуть бути випадки, 

коли договір транспортного експедирування буде містити умови, згідно з 

якими вантажоодержувач матиме право самостійної вимоги за цим договором. 

Тобто цей договір транспортного експедирування буде укладеним за 

конструкцією договору на користь третій особі.  

Експедитором (транспортним експедитором) є суб’єкт господарювання, 

який за дорученням клієнта та за його рахунок виконує або організовує 

виконання транспортно-експедиторських послуг, визначених договором 
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транспортного експедирування (ЗУ «Про транспортно-експедиторську 

діяльність»). М. Луцик вважає, що оскільки експедитор виконує послуги за 

плату (ст. 9 означеного Закону), тобто з метою одержання прибутку, можна 

зробити висновок, що експедитором може бути тільки суб’єкт 

підприємницької діяльності [153, с. 198]. Тому він пропонує внести зміни до 

ЗУ «Про транспортно-експедиторську діяльність», замінивши слова «суб’єкт 

господарювання» на «суб’єкт підприємницької діяльності» [153, с. 198]. На 

нашу думку, в цьому немає необхідності, адже відповідно до ч. 1 ст. 55 ГК 

України суб’єктами господарювання визнаються учасники господарських 

відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську 

компетенцію (сукупність господарських прав та обов’язків), мають 

відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов’язаннями в 

межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством. А 

відповідно до ст. 42 ГК підприємництво – це самостійна, ініціативна, 

систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється 

суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних 

і соціальних результатів та одержання прибутку. Отже, ми можемо зробити 

висновок, що такі поняття, як «господарювання» і «підприємництво», так і 

«суб’єкт підприємницької діяльності» і «суб’єкт господарювання» 

використовуються законодавцем в якості слів-синонімів, що мають дуже 

близьке або тотожне лексичне значення.  

Транспортно-експедиторську діяльність можуть здійснювати як 

спеціалізовані підприємства (організації), так і інші суб’єкти господарювання 

(ч. 3 ст. 4 ЗУ «Про транспортно-експедиторську діяльність»). Суб’єктами 

господарювання є: 1) господарські організації – юридичні особи, створені 

відповідно до ЦК України, державні, комунальні та інші підприємства, 

створені відповідно до ГК України, а також інші юридичні особи, які 

здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому 

законом порядку; 2) громадяни України, іноземці та особи без громадянства, 
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які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону 

як підприємці (ч. 2 ст. 55 ГК України).  

Закон України «Про ліцензування певних видів господарської 

діяльності» від 2015 р. у переліку видів господарської діяльності, що 

підлягають ліцензуванню, не містить транспортно-експедиторських послуг. 

Але відповідно до цього Закону послуги з перевезення небезпечних вантажів 

та небезпечних відходів річковим, морським, автомобільним, залізничним та 

повітряним транспортом, міжнародні перевезення вантажів автомобільним 

транспортом підлягають ліцензуванню (п. 24 ч. 1 ст. 7 означеного Закону). 

Отже, експедитор, який самостійно, власними силами надає послуги з 

міжнародного перевезення вантажів автомобільним транспортом, повинен 

мати ліцензію для здійснення такої діяльності. В інших випадках Закон не 

містить спеціальних вимог для осіб, які здійснюють транспортно-

експедиторську діяльність.  

Договір транспортного експедирування 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 транспортного експедирування з метою правильного 

визначення сторін розглянутого зобов’язання. 

Відповідно до Закону України «Про транспортно-експедиційне 

обслуговування» перевізник – юридична або фізична особа, яка взяла на себе 

зобов’язання і відповідальність за договором перевезення вантажу за доставку 

до місця призначення довіреного їй вантажу, перевезення вантажів та їх 

видачу (передачу) вантажоодержувачу або іншій особі, зазначеній у 

документі, що регулює відносини між експедитором та перевізником; 

учасники транспортно-експедиторської діяльності – клієнти, перевізники, 

експедитори, транспортні агенти, порти, залізничні станції, об’єднання та 

спеціалізовані підприємства залізничного, авіаційного, автомобільного, 

річкового та морського транспорту, митні брокери та інші особи, які 

виконують роботи (надають послуги) при перевезенні вантажів. 
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С. Ю. Морозов виділяє наступні види експедиторів: 

 за спеціалізацією – на юридичні, страхові, термінальні (вантажно-

розвантажувальні роботи, зберігання), стивідорні (навантаження і кріплення 

вантажу в вагонах, на суднах або автомобілях, вивантаження, зважування), 

експедиторські (супровід вантажу в процесі перевезення), тальманські (прийом, 

передача або видача вантажу за кількістю місць і масі); 

 за місцем надання послуг – експедитори, які надають послуги в пунктах 

відправлення, перевалки і призначення вантажу, а також експедитори, які 

надають послуги з доставки вантажу; 

 за видом діяльності – експедитори, для яких транспортно-експедиційна 

діяльність є основною, а також експедитори, для яких транспортно-експедиційна 

діяльність є допоміжною (до них відносять і перевізників, які виконують 

обов’язки експедитора відповідно до укладеного договору транспортного 

експедирування);  

 за сферою діяльності – міжнародні експедитори (здійснюють діяльність, 

пов’язану з транспортно-експедиційним обслуговуванням експортно-імпортних і 

транзитних перевезень), оператори змішаних перевезень (здійснюють діяльність 

у пунктах стику різних видів транспорту і при перевезеннях в змішаних 

повідомленнях), а також внутрішні експедитори (здійснюють діяльність в 

пунктах навантаження і вивантаження, а також при перевезенні вантажу одним 

видом транспорту в межах однієї країни) [172, с. 115–116]. 

Залежно від виду експедитора відповідно змінюється обсяг прав та 

обов’язків сторін за досліджуваним договором. 

Права та обов’язки сторін за договором транспортного експедирування 

визначаються положеннями чинного законодавства та укладеним між 

сторонами договором. Так, відповідно до положень ЦК України та Закону 

України «Про транспортно-експедиторську діяльність» до основних прав та 

обов’язків сторін ми можемо віднести наступне. 

Основними обов’язками експедитора є організація перевезення вантажу 

транспортом і за маршрутом, обраним експедитором або клієнтом; укладення 
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від свого імені або від імені клієнта договору перевезення вантажу; 

забезпечення відправки і одержання вантажу. Додатковими обов’язками є 

перевірка кількості та стану вантажу; його завантаження й вивантаження; 

сплата 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. Договором 

транспортного експедирування можуть бути передбачені й інші обов’язки 

експедитора, а саме: передача перевізникові заявок клієнта, перевірка 

правильності заповнення клієнтом транспортних документів, одержання 

дозволу на завезення вантажу до відправлення, приймання вантажу від 

клієнта, доставка та передача його перевізникові, укладення договорів 

перевезення, страхування вантажу, здійснення контролю за рухом вантажу і т. 

п.  

Обов’язками клієнта є: своєчасно надати експедитору повну, точну і 

достовірну інформацію щодо найменування, кількості, якості та інших 

характеристик вантажу, його властивостей, умов перевезення, іншу 

інформацію, необхідну для виконання експедитором своїх обов’язків за 

договором транспортного експедирування; документи, що стосуються 

вантажу, які потрібні для здійснення митного, санітарного та інших видів 

державного контролю і нагляду; забезпечити безпечні умови перевезення 

вантажу; сплатити належну плату експедитору; відшкодувати документально 

підтверджені витрати, понесені експедитором в інтересах клієнта, та інші 

обов’язки, що будуть передбачені договором.  

Експедитор має право: обирати або змінювати вид транспорту та 

маршрут перевезення; обирати або змінювати порядок перевезення вантажу, 

порядок виконання транспортно-експедиторських послуг, діючи в інтересах 

клієнта; відступати від вказівок клієнта; на винагороду за надані послуги; на 

відшкодування додаткових витрат; притримувати вантаж, що перебуває в його 

володінні, до моменту сплати експедитору і відшкодування витрат (якщо такі 

матимуть місце і будуть підтверджені документально); не приступати до 
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виконання обов’язків до отримання від клієнта всіх необхідних документів та 

іншої інформації, необхідної для виконання експедитором обов’язків, 

передбачених договором; залучити до виконання своїх обов’язків інших осіб.  

Клієнт має право: визначити маршрут прямування вантажу та вид 

транспорту; вимагати від експедитора надання інформації про хід перевезення 

вантажу; давати вказівки експедитору, які не суперечать договору та 

документам, наданим експедитору; змінювати маршрут доставки вантажу і 

кінцевого вантажоодержувача, завчасно повідомивши про це експедитора, з 

відшкодуванням витрат на зміну маршруту відповідно до умов укладеного 

договору. Договором транспортного експедирування можуть бути 

передбачені й інші права як експедитора, так і клієнта. 

Як ми бачимо, і експедитор, і клієнт мають право обирати маршрут 

прямування вантажу та вид транспорту, яким цей вантаж буде доставлений, 

тож виникає питання – а хто зобов’язаний це зробити? Відповідаючи на нього, 

М. Луцик погоджується з думкою О. Калпіна, що оскільки договір 

транспортного експедирування належить до договорів перевезення, то 

обов’язок обирати маршрут і вид транспорту лежить на плечах експедитора, а 

клієнт лише має право обирати інший маршрут та інший вид транспорту [151, 

с. 158–159; 115, с. 65]. Ми погоджуємось з думкою вчених. Адже, незважаючи 

на те, що сьогодні законодавець визнає повну самостійність договору 

транспортного експедирування, але все ж таки основною метою договору є 

перевезення та/або організація перевезення вантажу клієнта. Більш того, цей 

договір спрямований на те, щоб позбавити клієнта більшості проблем, 

пов’язаних з перевезенням вантажу. Отже, дійсно, якщо клієнт не 

скористається наданим йому законодавцем правом обирати маршрут та вид 

транспорту, то це зобов’язаний зробити експедитор. І задля того, щоб 

уникнути суперечностей, що можуть виникнути, ми пропонуємо змінити 

відповідні статті ЦК України, ГК України та Закону України «Про 

транспортно-експедиторську діяльність» та викласти їх в наступних 

редакціях: п. 2 ч. 1 ст. 929 ЦК України та п. 2 ч. 1 ст. 316 ГК України: 
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«Договором транспортного експедирування може бути встановлено обов’язок 

експедитора укласти від свого імені або від імені клієнта договір перевезення 

вантажу, забезпечити відправку і одержання вантажу, а також інші 

зобов’язання, пов’язані з перевезенням», а ст. 11 Закону України «Про 

транспортно-експедиторську діяльність» доповнити пунктом: «Експедитор 

зобов’язаний організувати перевезення вантажу транспортом і за маршрутом, 

вибраним експедитором, якщо інше не встановлено договором». 

М. Луцик у своїй статті «Права сторін договору транспортного 

експедирування» пропонує викласти п. 5 ч. 2 ст. 10 Закону України «Про 

транспортно-експедиторську діяльність» у наступній редакції: «Клієнт має 

право змінювати маршрут доставки вантажу і кінцевого вантажоодержувача, 

завчасно повідомивши про це експедитора, з відшкодуванням витрат на зміну 

маршруту, якщо такі витрати документально підтверджені» [151, с. 159]. М. 

Л. Луцик обґрунтовує свою позицію тим, що відповідно до ст. 10 означеного 

Закону експедитор в будь-якому випадку матиме право на відшкодування цих 

витрат, що виникли в нього при виконанні договору транспортного 

експедирування, але, звичайно, лише у випадку їх документального 

підтвердження. Але, як свідчить судова практика, подібні витрати і так 

відшкодовуються лише у випадку їх документального підтвердження, і без 

такого підтвердження суди не задовольняють вимог експедитора.  

Адже відповідно до ст. 32 ГПК України доказами у справі є будь-які 

фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом 

порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються 

вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для 

правильного вирішення господарського спору. Ці дані встановлюються 

такими засобами: письмовими і речовими доказами, висновками судових 

експертів; поясненнями представників сторін та інших осіб, які беруть участь 

в судовому процесі. У необхідних випадках на вимогу судді пояснення 

представників сторін та інших осіб, які беруть участь в судовому процесі, 

мають бути викладені письмово. 
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Відповідно до ч. 2 ст. 22 ГПК України сторони мають право в тому числі 

подавати докази, брати участь у дослідженні доказів, заявляти клопотання, 

давати усні та письмові пояснення господарському суду, наводити свої доводи 

та міркування з усіх питань, що виникають у ході судового процесу, 

заперечувати проти клопотань і доводів інших учасників судового процесу, 

оскаржувати судові рішення господарського суду, а також користуватися 

іншими процесуальними правами тощо. 

Відповідно до п. 44.1 ст. 44 Податкового кодексу України для цілей 

оподаткування платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та 

інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або 

податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів 

бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з 

обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено 

законодавством. Платникам податків забороняється формування показників 

податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених 

документами, що визначені абзацом першим цього пункту. 

І хоча згідно з ч. 2 ст. 34 ГПК України обставини справи, які відповідно 

до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, 

не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування (наприклад, факт 

здійснення господарської операції має бути підтверджений письмовим 

документом, у зв’язку з цим суд може дійти висновку про недоведеність 

можливості встановлення на підставі наданих пояснень осіб фактів, які будуть 

мати значення для правильного вирішення спору.  

Крім цього, відповідно до ч. 1 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність» підставою для бухгалтерського обліку 

господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення 

господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час 

здійснення господарської операції, а якщо це неможливо – безпосередньо 

після її закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_398/ed_2015_09_01/pravo1/T179800.html?pravo=1#398
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підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові 

документи. 

Таким чином, у взаємозв’язку зі ст. 11 ЦК України зобов’язання з оплати 

наданих за договором послуг або заборгованість за неналежне виконання або 

невиконання умов договору виникають та визначаються на підставі договору 

й первинних документів (платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів 

прийому-передачі тощо), які підтверджують обґрунтованість витрат 

боржника, у нашому випадку – експедитора, та їх необхідність для 

транспортування даного вантажу.  

Отже, експедитор матиме право на відшкодування додаткових витрат, 

що виникли в нього при виконанні договору транспортного експедирування, і 

ці витрати майже завжди матимуть документальне підтвердження. Адже крім 

зазначеного, експедитор, виконуючи взяте на себе зобов’язання, при його 

виконанні та здійсненні на його виконання операцій повинен до 

бухгалтерського обліку додати всі документи, що підтвердять виконання 

договору [70]. Але, на нашу думку, все ж таки змінювати ст. 10 Закону України 

«Про транспортно-експедиторську діяльність» на користь того, що будь-яку 

витрату експедитор повинен довести документально, не варто. Вважаємо, така 

зміна може призвести до порушення основних прав сторін господарського 

процесу, і це буде порушенням принципу законності як одного з 

універсальних та властивих всім галузям права принципу. 

Але тут виникає наступне питання – коли саме експедитор матиме право 

на відшкодування витрат, які він поніс у зв’язку з виконанням договору 

транспортного експедирування в інтересах клієнта. 

Так, відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 10 ЗУ «Про транспортно-експедиторську 

діяльність» експедитор має право на відшкодування в погоджених з клієнтом 

обсягах додаткових витрат, що виникли в нього при виконанні договору 

транспортного експедирування, якщо такі витрати здійснювалися в інтересах 

клієнта.  
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А якщо експедитор не погодив з клієнтом додаткові витрати? Не було в 

нього часу на це і він здійснив додаткові операції на виконання договору – 

наприклад, змінив транспорт, змінив маршрут у зв’язку з непередбачуваними 

обставинами? 

Так, на нашу думку, експедитор матиме право на відшкодування цих 

витрат, 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 обставин – наявність 

витрат, пов’язаних з виконанням транспортно-експедиційного договору та 

того, що дії, вчинені експедитором, були вчинені саме в інтересах клієнта. За 

наявності такого обґрунтування експедитор дійсно матиме право на 

відшкодування додаткових витрат, що виникли в нього при виконанні 

договору транспортного експедирування.  

На жаль, на сьогодні досі залишається невизначеним питання, коли саме 

у експедитора з’являється право на оплату за договором транспортного 

експедирування, а звідси, невизначеним є й питання, коли саме експедитор 

матиме право на відшкодування додаткових витрат. 

Нині, як показує практика, оплата договору транспортного 

експедирування, її строки та суми виконується відповідно до умов договору. 

Найчастіше експедитор при укладенні договору отримує від клієнта аванс на 

виконання умов договору – на оплату послуг перевезення, страхування 

вантажу тощо, а після виконання умов договору, у визначений договором 

термін або строк, клієнт перераховує на рахунок гроші за виконання послуги 

або в інший (встановлений договором) спосіб оплачує послуги експедитора. 

Що стосується додаткових витрат, то, зазвичай, як показує практика, 

експедитор отримує їх по закінченню дії договору, тобто після надання своїх 

послуг. Але згідно із загальними умовами цивільного законодавства та 

відповідно до невизначеності законодавця щодо моменту, з якого клієнт 
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повинен оплатити послуги експедитора, ми погоджуємось з думкою М. Луцика. 

Так, він відкреслює, що відповідно до ч. 2 ст. 530 ЦК України якщо строк 

(термін) виконання боржником обов’язку не встановлений або визначений 

моментом пред’явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у 

будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов’язок у семиденний строк 

від дня пред’явлення вимоги, якщо обов’язок негайного виконання не випливає 

із договору або актів цивільного законодавства [151, с. 160]. 

Наступним правом експедитора, яке ми повинні розглянути, є його 

право на притримання вантажу. Так, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 10 Закону 

України «Про транспортно-експедиторську діяльність» експедитор має право 

притримувати вантаж, що знаходиться в його володінні, до моменту сплати 

плати експедитору і відшкодування витрат, здійснених ним в інтересах 

клієнта, або до моменту іншого забезпечення виконання клієнтом його 

зобов’язань у частині сплати плати експедитору та відшкодування вказаних 

витрат, якщо інше не встановлено договором транспортного експедирування. 

О. С. Кужко, розглядаючи детально це право експедитора, дійшла висновку, 

що за чинним законодавством право притримання в експедитора має доволі 

загальний характер, не враховуючи ще деяких особливостей транспортно-

експедиторської діяльності.  

По-перше, реалізувати право притримання можливо лише у випадку 

часткової, тобто попередньої оплати послуг експедитора клієнтом. На 

практиці експедитор здебільшого отримує оплату своїх послуг уже після 

відправки вантажу в пункт призначення, якщо тільки особи експедитора і 

перевізника не збігаються. 

По-друге, право притримання експедитор може реалізувати лише у 

випадку виконання зобов’язання самостійно, тобто коли вантаж перебуває у 

його володінні.  

По-третє, право притримання вантажу можна реалізувати лише за 

можливості транспортного експедитора розпоряджатися таким вантажем. За 

відповідними правилами ділового обороту українських транспортних 
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експедиторів виникають випадки, коли вантаж надходить до перевезення чи 

навіть переходить у власність одержувача задовго до самого факту розрахунку 

між експедитором і клієнтом. У такому випадку доцільно було б установити 

право притримання також на будь-які документи на всі суми, які клієнт 

виплачує експедитору за договором транспортного експедирування. Це право 

експедитор може використовувати на свій розсуд у будь-який час та в будь-

якому місці.  

При виконанні повного транспортно-експедиторського обслуговування 

експедитор може наймати інших (проміжних) експедиторів. У чинному 

законодавстві необхідно зазначити, що у випадку використання експедитором 

проміжного експедитора останній рівним чином здійснює права, які 

належать його попереднику, зокрема право притримання [135, с.  134–135]. 

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про транспортно-експедиторську 

діяльність» експедитор здійснює страхування вантажу та своєї 

відповідальності згідно із законом та договором транспортного 

експедирування.  

Інститут страхування в працях українських та закордонних вчених 

досліджувався в двох напрямах – як один із засобів забезпечення зобов’язання 

[94, с. 10–18; 144, с. 256–267; 72, с. 44–55] і як самостійне зобов’язання [265, 

с. 119].  

На нашу думку, 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. А договір страхування, інститут страхування хоча і 

забезпечують захист майнових інтересів кредитора, але він ніяк не може бути 

стимулятором виконання зобов’язання. Метою договору страхування є 

відшкодування збитків, понесених страхувальниками або вигодонабувачами у 

разі настання визначених в договорі страхових випадків [316, с. 539]. Отже, ми 
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розглянемо обов’язок експедитора застрахувати вантаж та свою 

відповідальність лише з точки зору страхування як самостійного зобов’язання. 

Проаналізувавши означену статтю ЗУ «Про транспортно-

експедиторську діяльність», ми можемо зробити висновок, що законодавець 

не зобов’язує експедитора в імперативному порядку здійснювати страхування 

вантажу та своєї відповідальності. Навпаки, з аналізу статті ми можемо 

зробити зовсім протилежний висновок, що експедитор має таке право, яким 

може і не скористуватись. Але, як свідчить практика, страхування вантажу та 

відповідальності експедитора є розповсюдженим явищем. Так, з аналізу 

структури транспортно-експедиторських послуг, що надав у своїй статті О.А. 

Чупайленко, страхування вантажу та відповідальності роблять кожні три з 

чотирьох підприємств, що надають транспортно-експедиційні послуги в 

Україні [331, с. 213]. На нашу думку, у зв’язку із тим, що договір 

транспортного експедирування відрізняється від договору перевезення 

вантажу саме своєю спрямованістю на «полегшення життя клієнта», на захист 

клієнта, то було б логічним, щоб Закон надавав не право експедитору 

страхувати вантаж та власну відповідальність за договором, а обов’язок, і 

викласти ст. 13 Закону України «Про транспортно-експедиторську діяльність» 

наступним чином: «експедитор зобов’язаний здійснити страхування вантажу 

та своєї відповідальності згідно із законом та договором транспортного 

експедирування».  

Крім зазначених прав та обов’язків експедитор, на виконання умов 

договору, може укласти договори перевезення вантажу, зберігання вантажу 

тощо. У такому випадку експедитор матиме права та обов’язки відповідно до 

укладених договорів. Клієнт же, відповідно до чинного законодавства, з цими 

особами ніякого правового зв’язку не матиме, а отже, подібних прав та 

обов’язків за означеними договорами також не матиме. У разі невиконання 

договору основним перевізником клієнт свої вимоги повинен пред’явити тій 

особі, з якою він уклав договір, тобто експедитору. В свою чергу, експедитор, 

відшкодувавши завдану шкоду клієнту в порядку регресної вимоги, має право 
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звернення за відшкодуванням шкоди до особи-перевізника, яка не виконала 

умов договору перевезення вантажу.  

 

2.4. Виконання і динаміка (відступлення права вимоги тощо) 

зобов’язання з договору транспортного експедирування 

 

В.В. Луць зазначає, що виконання договору полягає у здійсненні 

сторонами прав, виконанні ними обов’язків, що виникли із зобов’язання, 

основаного на договорі [154, с. 50–51]. Отже, виконання договору 

транспортного експедирування становитимуть дії експедитора та клієнта, що 

являють собою предмет цього договору. Виконання зобов’язання як 

правомірна дія, що спрямована на припинення зобов’язання, за своєю суттю є 

правочином. Внаслідок цього на виконання зобов’язання мають 

поширюватися загальні вимоги щодо правочинів [315, с. 32]. 

За правовою природою виконання зобов’язання є правомірною 

вольовою дією, яка спричиняє припинення обов’язку боржника [323, с. 18]. 

У нинішніх ГК та ЦК України не міститься загальних норм про 

виконання договору, проте ЦК містить главу 48 «Виконання зобов’язання», 

а ГК – главу 22 «Виконання господарських зобов’язань. Припинення 

зобов’язань», які й підлягають застосуванню при виконанні договірних 

зобов’язань. Крім того, значна частина норм стосовно виконання цих 

зобов’язань знаходиться у главах про окремі види договорів. 

Згідно зі ст. 526 ЦК України зобов’язання має виконуватися належним 

чином відповідно до умов договору та вимог цього кодексу, інших актів 

цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог – відповідно 

до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що зазвичай ставляться. 

Стаття 610 ЦК України розмежовує дві можливості невиконання 

зобов’язання: невиконання та неналежне виконання. 

Належне виконання зобов’язання є складним поняттям. Воно містить 

цілий масив вимог, які випливають із глави 48 ЦК України і яких необхідно 
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дотримуватися: виконання зобов’язання належними сторонами (ст. 527), 

виконання належним предметом (ст. ст. 533, 539), виконання в належний строк 

(ст. 530), виконання в належному місці (ст. 532), виконання зобов’язання 

належним чином (ст. 526) [135, с. 114; 315, с. 33]. Положення, що 

встановлюють елементи належного виконання зобов’язання, містяться і в ГК 

України, і в окремих нормативно-правових актах, наприклад у ЗУ «Про 

транспортно-експедиторську діяльність». 

Так, у ч. 1 ст. 193 ГК України зазначається, що до виконання 

господарських договорів застосовуються відповідні положення ЦК України, з 

урахуванням особливостей, передбачених ГК України. Як справедливо 

підкреслюється в літературі, наявність особливостей виконання зобов’язань, 

що виникають із господарських договорів, обумовлюється тим, що воно 

зачіпає інтереси не лише сторін, а й усього суспільства [37, с. 148]. 

Вимоги, що становлять поняття належного виконання зобов’язання, 

називають також умовами або принципами виконання зобов’язання. До них 

ще за часів Радянського Союзу крім принципу належного виконання 

зобов’язання належали: принцип реального виконання, економічності і 

взаємного сприяння [111, с. 172; 135, с. 114; 329, с. 125]. 

Першою умовою належного виконання зобов’язання є виконання його 

належними сторонами. Відповідно до ч. 1 ст. 527 боржник зобов’язаний 

виконати свій обов’язок, а кредитор – прийняти виконання особисто, якщо 

інше не встановлено договором або законом, не випливає із суті зобов’язання 

чи звичаїв ділового обороту. 

Сторонами за договором транспортного експедирування є експедитор 

(транспортний експедитор) – суб’єкт господарювання, який за дорученням 

клієнта та за його рахунок виконує або організовує виконання транспортно-

експедиторських послуг, визначених договором транспортного 

експедирування; клієнт – споживач послуг експедитора (юридична або 

фізична особа), який за договором транспортного експедирування самостійно 

або через представника, що діє від його імені, доручає експедитору виконати 



127 

чи організувати або забезпечити виконання визначених договором 

транспортного експедирування послуг та оплачує їх, включаючи плату 

експедитору (ст. 1 ЗУ «Про транспортно-експедиторську діяльність»). Але 

особливостями цього договору є те, що: 1) експедитор має право залучити до 

виконання своїх обов’язків інших осіб (ч. 1 ст. 932 ЦК України); 2) згідно з 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. Отже, ми можемо погодитись з думкою, що повноваження 

транспортного експедитора на залучення третіх осіб є більш широкими, ніж в 

інших договорах, що відповідає особливостям договору експедиції, часто 

виконуваного при далеких перевезеннях у віддалених географічних точках 

[125, с. 376]. 

Наступною умовою належного виконання договору є те, що він повинен 

бути виконаним належній особі, що випливає з положень тієї ж ст. 527 ЦК 

України. Але особливість договору транспортного експедирування полягає у 

тому, що він може бути виконаний на користь третьої особи – 

вантажоотримувача, якого клієнт повинен вказати в договорі, адже договір 

транспортного експедирування хоча і є самостійним договором, але все ж таки 

тісно пов’язаний з перевезенням вантажу. Вантаж може бути вручений або 

клієнту – у випадку знаходження представництва клієнта в зазначеному місці 

виконання договору, або третій особі – вантажоотримувачу.  

Відповідно до ст. 9 ЗУ «Про транспортно-експедиторську діяльність» 

одним із обов’язкових елементів досліджуваного договору є пункти 

відправлення та призначення вантажу; відповідно до ч. 1 ст. 12 цього ж Закону 

клієнт зобов’язаний своєчасно надати експедитору повну, точну і достовірну 

інформацію щодо найменування, кількості, якості та інших характеристик 

вантажу, його властивостей, умов перевезення, іншу інформацію, необхідну 

для виконання експедитором своїх обов’язків за договором транспортного 

експедирування, а також документи, що стосуються вантажу, які потрібні для 
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здійснення митного, санітарного та інших видів державного контролю і 

нагляду, забезпечення безпечних умов перевезення вантажу. Отже, відповідно 

до означених обов’язків клієнта експедитор має право отримати всю необхідну 

інформацію для виконання договору від клієнта, в тому числі і щодо 

вантажоотримувача. Експедитор несе ризик вручення виконаного неналежній 

особі, в тому числі в разі, коли він не вимагав доказів, які б підтверджували, 

що дана особа є кредитором або такою, яка наділена відповідними 

повноваженнями [125, с. 561].  

Відповідно до ч. 1 ст. 528 ЦК України виконання обов’язку може бути 

покладено боржником на іншу особу, якщо з умов договору, вимог цього 

Кодексу, інших актів цивільного законодавства або суті зобов’язання не 

випливає обов’язок боржника виконати зобов’язання особисто. У цьому разі 

кредитор зобов’язаний прийняти виконання, запропоноване за боржника 

іншою особою. У більшості випадків кредиторові байдуже, яка особа виконає 

зобов’язання. Тому, враховуючи диспозитивність правила про особисте 

виконання боржником зобов’язання, існує можливість передоручення 

виконання зобов’язання, тобто покладення боржником виконання свого 

зобов’язання на іншу особу, яка не є стороною зобов’язання. Втім, у деяких 

зобов’язаннях виконання обов’язку тісно пов’язане із особою боржника, його 

особистими, діловими або ж професійними якостями, що мають важливе 

значення для кредитора [315, с. 34].  

Особливістю договору транспортного експедирування є те, що він 

містить у собі елементи фідуціарного правочину – договору доручення, а отже, в 

цьому зобов’язанні для кредитора-клієнта, з одного боку, є важливою особа, 

яка буде виконувати договір. Так, до основних обов’язків експедитора 

належать: експедитор зобов’язаний надавати транспортно-експедиторські 

послуги згідно з договором транспортного експедирування і вказівками 

клієнта, погодженими з експедитором у встановленому договором порядку; за 

необхідності відступати від вказівок клієнта, зокрема в разі виникнення 

загрози пошкодження вантажу, безпеці людей і довкіллю, експедитор 
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зобов’язаний попередньо отримати згоду клієнта на таке відступлення. Якщо 

ж немає можливості попередньо повідомити про це або якщо відповідь на 

такий запит не отримано, експедитор, у належний за наявними обставинами 

строк, має право діяти на свій розсуд, повідомивши клієнта про свої дії, як 

тільки таке повідомлення стане можливим. Але, з другого боку, відповідно до 

ст. 932 ЦК України експедитор має право залучити до виконання своїх 

обов’язків інших осіб, однак в цьому випадку саме експедитор відповідає 

перед клієнтом за порушення договору. Отже, з одного боку, договір 

транспортного експедирування належить до тих договорів, у яких особа 

боржника-експедитора є важливою для кредитора-клієнта, але, з другого 

боку, власне перевезення вантажу може бути виконане іншою особою – 

перевізником, якого до виконання договору залучить експедитор, і  за дії 

якого він відповідатиме як за свої перед клієнтом.  

Виконання обов’язку іншою особою потрібно відрізняти від 

переведення боргу на іншу особу, оскільки при останньому змінюється 

боржник, і в кредитора зникає право вимоги до первісного боржника. За 

загальними правилами, згідно з п. 1 частини першої ст. 512 ЦК України, 

кредитор у зобов’язанні може бути замінений іншою особою внаслідок 

передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права 

вимоги). Стаття 514 ЦК України визначає, що до нового кредитора переходять 

права первісного кредитора у зобов’язанні в обсязі і на умовах, які існували на 

момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом. 

У ст. 516 ЦК України встановлюється, що заміна кредитора у зобов’язанні 

здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або 

законом. Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора 

у зобов’язанні, новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього 

наслідків. У цьому разі виконання боржником свого обов’язку первісному 

кредиторові є належним виконанням. 
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Водночас відповідно до ст. 520 ЦК України встановлюється, що 

боржник у зобов’язанні може бути замінений іншою особою (переведення 

боргу) лише за згодою кредитора, якщо інше не передбачено законом. 

Але тут виникає питання: хто саме за договором транспортного 

експедирування є боржником, а хто – кредитором. Для більш повного 

дослідження процедури заміни сторони за договором транспортного 

експедирування ми повинні звернутись до основних понять цесії та делегації.   

Під делегацією (переведення боргу) слід розуміти заміну боржника в 

зобов’язанні, що здійснюється за угодою між первісним боржником і третьою 

особою, яка замінює первісного боржника, за наявності згоди кредитора. 

Наслідком делегації є вибуття первісного боржника із зобов’язання та вступ 

до нього нового боржника, а також зміна суб’єктного складу зобов’язання при 

збереженні його змісту [93, с. 593]. Отже, для здійснення переведення боргу 

на іншу особу в цивільно-правових відносинах потрібна добра воля та згода 

трьох осіб: первісного боржника, нового боржника, тобто особи, яка заміняє 

первісного боржника у зобов’язанні, а також кредитора. При цьому перші 

два суб’єкти висловлюють свою волю у договорі, реалізація умов якого 

можлива лише за згодою кредитора [340, с. 357]. 

Під цесією (відступленням права вимоги) розуміють заміну кредитора в 

зобов’язанні внаслідок передання ним своїх прав іншій особі. Заміна 

кредитора у зобов’язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не 

встановлено договором або законом, однак боржник має бути письмово 

повідомлений про заміну кредитора у зобов’язанні [93, с. 880].  

Відповідно до ст. 515 ЦК України заміна кредитора не допускається у 

зобов’язаннях, нерозривно пов’язаних з особою кредитора, зокрема у 

зобов’язаннях про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим 

ушкодженням здоров’я або смертю. Але перелік зобов’язань, за якими не 

допускається заміна кредитора, в цій статті не є вичерпним.  

Договір транспортного експедирування є складним, комплексним 

зобов’язанням, що може містити в собі умови договору доручення, 
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агентського договору, договору перевезення тощо. Як ми вже зазначили, 

з одного боку, договір транспортного експедирування належить до тих 

договорів, у яких особа боржника-експедитора є важливою для кредитора-

клієнта, але, з другого боку, власне перевезення вантажу може бути виконане 

іншою особою – перевізником, якого до виконання договору залучить 

експедитор, і за дії якого він відповідатиме як за свої перед клієнтом. А отже, 

заміна сторони в цьому договорі може відбуватись, про що свідчить і 

практика, наприклад, за справою № 9/143-09, що розглядалась 14 травня 

2009 р. в Господарському суді Дніпропетровської області [225]. 

І.П. Смілянець, яка досліджувала проблеми заміни боржника в 

зобов’язанні, дійшла висновку, що оскільки більшість існуючих зобов’язань є 

двосторонньо зобов’язуючими (взаємними), коли кожна зі сторін у 

зобов’язанні має одночасно права і обов’язки, то на практиці виділити окремо 

цесію (відступлення права вимоги) або переведення боргу іноді неможливо. 

Сторони у взаємних зобов’язаннях не позбавлені можливості здійснити 

окремо передання права вимоги й окремо переведення боргу [274, с. 165]. 

В юридичній практиці заміни сторони – експедитора-кредитора 

найчастіше використовується інститут заміни кредитора, але боржником тут 

виступає або експедитор, або клієнт. І це є логічним, оскільки в такому 

випадку не потрібно витребувати згоду контрагента – експедитора/клієнта.  

Інститут заміни кредитора встановлюється в ст. 512 ЦК, відповідно до 

якої основними випадками заміни кредитора у зобов’язанні є: 

1) відступлення права вимоги, тобто передання прав кредитора на 

підставі правочину; 

2) правонаступництво; 

3) виконання обов’язку боржника поручителем або 

заставодержателем (майновим поручителем); 

4) виконання обов’язку боржника третьою особою. 

Питання про правову природу цесії досить детально аналізувалося в 

юридичній літературі. О. О. Кот у своєму дисертаційному дослідженні зробив 
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системний аналіз правового регулювання відносин з переходу прав кредитора 

до третіх осіб, а також розробив науково-теоретичні і практичні рекомендації 

щодо правового регулювання переходу прав кредитора до третіх осіб [132]. В. 

І. Пушай у своїй роботі дослідив на підставі комплексного аналізу наукової 

юридичної літератури, матеріалів судової та договірної практики основні 

проблеми теоретичної конструкції уступки вимоги і переведення боргу, її 

практичне функціонування; сформулював відповідні рекомендації щодо змін 

у законодавстві України [214].  

На сьогодні під цесією розуміється правова конструкція, механізм, що 

складається в силу укладення певного правочину (купівлі-продажу, міни, 

дарування, факторингу тощо), предметом якого є зобов’язальне право вимоги 

[28, с. 464–466; 56, с. 521–522; 282, с. 14]. Відступлення права вимоги – це 

цивільно-правовий правочин, який укладається між первісним та новим 

кредитором і передбачає перехід до останнього зобов’язальних прав вимоги 

[214, с. 37].  

В такому випадку цесія є двостороннім, консенсуальним правочином, 

який може бути як відплатним, так і безвідплатним. В. І. Пушай вважає, що 

цесії притаманні і специфічні риси — абстрактний та розпорядчий характер 

[214, с. 38]. Цю позицію він обґрунтовує тим, що: 1) абстрактність правочину 

знаходить свій вираз при розподілі обов’язків з доказування – наявність 

підстави в абстрактному правочині презюмується, однак інше може бути 

доведене заінтересованою стороною [182, с. 47] і в такому випадку 

абстрактність як ознака цесійного правочину має істотне значення для 

процесу судового доказування та правозастосовної практики взагалі [214, 

с. 44]; 2) цесія має «транслятивний характер» – при вчиненні такого правочину 

особа нібито розпоряджається наявними в неї правами [18, с. 172–173]. Цей 

правочин спрямований на передачу права вимоги в межах існуючого 

правовідношення, і в цьому випадку цесія має самостійний характер [214, с. 

45]. Вважаємо, що цесія не може мати повністю самостійного характеру, адже 

вона не може виникнути самостійно, без укладення першого правочину, без 



133 

виникнення першого зобов’язання між первісним кредитором і боржником. 

Ми підтримуємо точку зору О. О. Кота [133, с. 73–76] та І. С. Канзафарової 

[323, с.13], що цесія не має таких специфічних рис, як абстрактність та 

розпорядчий характер.  

Відповідно до ст. 514 ЦК України до нового кредитора переходять права 

первісного кредитора у зобов’язанні в обсязі і на умовах, що існували на 

момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом. 

Відповідно до ч. 1 ст. 509 ЦК України зобов’язанням є правовідношення, в 

якому одна сторона (боржник) зобов’язана вчинити на користь другої сторони 

(кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, 

сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право 

вимагати від боржника виконання його обов’язку. Право, про яке йдеться, є 

суб’єктивним зобов’язальним правом вимоги [214, с. 48]. О.С. Іоффе писав, 

що в зобов’язальних правовідносинах суб’єктивне право іменується правом 

вимоги [109, с. 252]. Отже, до нового кредитора переходять права вимоги 

вчинення боржником певних дій або утримання від певних дій відповідно до 

укладеного між боржником та первісним кредитором договору. 

За договором транспортного експедирування до нового кредитора 

переходять всі права вимоги, що належали первісному кредиторові.  

Якщо на стороні кредитора виступає експедитор, то до нового кредитора 

переходять: право вимагати оплати наданих за договором послуг; право 

вимагати відшкодування в погоджених з клієнтом обсягах додаткових витрат, 

що виникли в первісного експедитора при виконанні договору транспортного 

експедирування, якщо такі витрати здійснювалися в інтересах клієнта; право 

притримання вантажу, що знаходиться в володінні нового кредитора-

експедитора, до моменту оплати боржником наданих послуг відшкодування 

ним витрат, здійснених первісним кредитором в інтересах клієнта, або до 

моменту іншого забезпечення виконання клієнтом його зобов’язань у частині 

сплати плати експедитору та відшкодування вказаних витрат, якщо інше не 

встановлено договором транспортного експедирування; право не приступати 
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до виконання обов’язків за договором транспортного експедирування (у 

випадку, якщо цесія відбулась до моменту виконання визначених договором 

послуг) до отримання від клієнта всіх необхідних документів та іншої 

інформації щодо властивостей вантажу, умов його перевезення, а також іншої 

інформації, необхідної для виконання вже первісним експедитором обов’язків, 

передбачених договором транспортного експедирування; та інші права, що 

встановлюються договором транспортного експедирування. 

Якщо на стороні кредитора виступає клієнт, то до нового кредитора 

переходять: право на отримання визначених договором послуг щодо 

виконання або організації виконання експедиційних послуг з перевезення 

вантажу експедитором; право визначати маршрут прямування вантажу та вид 

транспорту; право вимагати від експедитора надання інформації про хід 

перевезення вантажу; право давати експедиторові вказівки, які не суперечать 

договору та документам, наданим експедитору первісним клієнтом; право 

змінювати маршрут доставки вантажу і кінцевого вантажоодержувача, 

завчасно повідомивши про це експедитора, з відшкодуванням витрат на зміну 

маршруту відповідно до договору транспортного експедирування. 

Крім зазначеного, до нового кредитора за договором транспортного 

експедирування переходить також право вимагати виконання не тільки 

обов’язків, визначених договором, а й у випадку неналежного їх виконання 

або невиконання – і право вимагати від боржника виконання дій, що 

становлять забезпечення зобов’язання, наприклад, сплати неустойки, пені, 

виконання обов’язків боржника поручителем тощо, а також відшкодування 

завданих збитків. 

Вищезазначене підтверджується і судовою практикою: справа № 9/143-

09, що розглядалась Господарським судом Дніпропетровської області 14 

травня 2009 р. [225], справа № 902/4/14, що розглядалась 7 жовтня 2014 р. у 

Вищому господарському суді України 223. 

Як ми вже зазначали, договір транспортного експедирування 

відрізняється від інших договорів про надання послуг тим, що сторони не 
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мають нерозривного зв’язку із зобов’язанням, отже, в цьому випадку кредитор 

у договорі може бути замінений іншою особою і внаслідок 

правонаступництва. Правонаступництво зазвичай поділяється на два види – 

універсальне (загальне) та сингулярне (в окремому правовідношенні). 

Відповідно до ст. 514 ЦК України до нового кредитора переходять права 

первісного кредитора у зобов’язанні в обсязі і на умовах, що існували на 

момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом. 

Разом із тим потрібно зазначити, що у випадку припинення юридичної особи 

шляхом ліквідації, зобов’язання, яке виникає з договору транспортного 

експедирування, буде припинено (ст. 609 ЦК України).   

Серед випадків заміни кредитора у ст. 512 ЦК міститься виконання 

обов’язку боржника поручителем або заставодавцем (майновим поручителем). 

Цей спосіб заміни кредитора так само використовується при виконання договору 

транспортного експедирування, про що свідчить судова практика [242].  

Останнім випадком заміни кредитора іншою особою відповідно до ст. 

512 ЦК України є виконання обов’язку боржника третьою особою. Відповідно 

до ст. 932 ЦК України експедитор має право залучити до виконання своїх 

обов’язків інших осіб. У разі залучення експедитором до виконання своїх 

обов’язків за договором транспортного експедирування інших осіб 

експедитор відповідає перед клієнтом за порушення договору (ч.  2 ст. 932 

ЦК України). Відповідно до ч. 3 ст. 14 Закону України «Про транспортно-

експедиторську діяльність» експедитор несе відповідальність за дії та 

недогляд третіх осіб, залучених ним до виконання договору транспортного 

експедирування, у тому ж порядку, як і за власні дії. Така третя особа буде 

виконувати договір не безпосередньо клієнту, а експедитору, тобто, між третьою 

особою та клієнтом немає правових зв’язків, кожен із них має договірні 

відносини з експедитором. Натомість, як було з’ясовано вище, у разі 

виконання зобов’язання третьою особою остання виконує таке безпосередньо 

замовнику послуг. З огляду на вищевикладене, залучення до виконання 

договору про надання експедиторських послуг третьої особи є окремим 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T030435.html#1901
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T030435.html#2234
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договором з елементами представництва, а не виконання зобов’язання 

третьою особою. Це пов’язано з тим, що третя особа буде виконувати договір 

не безпосередньо клієнту, а експедитору, тобто між третьою особою та 

клієнтом немає правових зв’язків, кожен із них має договірні відносини з 

експедитором [130, с. 41].  

Водночас, за певних обставин, у договорі про надання експедиторських 

послуг може мати місце покладення виконання зобов’язання на третю особу. 

Вищезазначене можна простежити і в судовій практиці [130, с. 42]. 

Наступним елементом належного виконання зобов’язання є виконання 

його належним предметом (ст. ст. 533, 539 ЦК України). Належним предметом 

зобов’язання слід вважати той, який відповідає умовам договору про предмет, 

тобто умовам про кількість та якість речей, характер послуг, результат 

виконаних робіт. Якщо наданий боржником предмет зобов’язання не 

відповідає вимогам договору про нього, то виконання визнається неналежним 

за предметом [76, с. 145]. 

Відповідно до чинного законодавства України належним предметом 

договору транспортного експедирування є надання послуг експедитором у 

сфері перевезення або організації перевезення вантажу.  

Стандартний перелік видів транспортно-експедиційних послуг містить: 

організацію оптимального перевезення вантажів по території України та 

іноземних держав згідно з умовами договорів, укладених відповідно до вимог 

офіційних правил тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової 

палати в редакції 2010 р.; здійснення роботи, пов’язаної з прийманням, 

накопиченням, подрібненням, доробкою, сортуванням, складуванням, 

зберіганням, перевезенням вантажів; організацію охорони вантажів під час їх 

перевезення, перевалювання, зберігання; оформлення товарно-транспортної 

документації та її розсилка за призначенням; страхування вантажів та 

відповідальності; оформлення документів та організація роботи відповідно до 

митних, карантинних, санітарних вимог; надання інших транспортно-

експедиторських послуг. Предметом договору транспортного 
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експедирування, окрім вищезазначеного переліку видів транспортно-

експедиційних послуг, можуть бути додаткові послуги, необхідні для доставки 

вантажу, а саме: перевірка кількості та стану вантажу, його завантаження та 

вивантаження, сплата мита, зборів і витрат, покладених на замовника, 

зберігання вантажу до його одержання у пункті призначення, одержання 

необхідних для експорту та імпорту документів, виконання митних 

формальностей тощо [95, с. 233]. 

Виконання зобов’язання в належному місці і в належний строк визначає 

момент його виконання, тобто дату (день) передачі вантажу уповноваженій 

особі за договором транспортного експедирування. 

У зв’язку з тим, що законодавством передбачено досить великий перелік 

транспортно-експедиційних послуг і відповідно на практиці існують різні за 

змістом договори експедиції, виникає питання про місце виконання 

транспортно-експедиційного договору. 

Відповідно до ст. 532 ЦК України місце виконання зобов’язання 

встановлюється у договорі. Якщо місце виконання зобов’язання не 

встановлено у договорі, виконання провадиться: 1) за зобов’язанням про 

передання нерухомого майна – за місцезнаходженням цього майна; 2) за 

зобов’язанням про передання товару (майна), що виникає на підставі договору 

перевезення, – за місцем здавання товару (майна) перевізникові; 3) за 

зобов’язанням про передання товару (майна), що виникає на підставі інших 

правочинів, – за місцем виготовлення або зберігання товару (майна), якщо це 

місце було відоме кредиторові на момент виникнення зобов’язання; 4) за 

грошовим зобов’язанням – за місцем проживання кредитора, а якщо 

кредитором є юридична особа, – за її місцезнаходженням на момент 

виникнення зобов’язання. Якщо кредитор на момент виконання зобов’язання 

змінив місце проживання (місцезнаходження) і сповістив про це боржника, 

зобов’язання виконується за новим місцем проживання (місцезнаходженням) 

кредитора з віднесенням на кредитора всіх витрат, пов’язаних із зміною місця 

виконання; 5) за іншим зобов’язанням – за місцем проживання 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T030435.html#1901
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T030435.html#2234
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T030435.html#750
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T030435.html#773
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T030435.html#843992
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T030435.html#843992
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T030435.html#813
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T030435.html#843060
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T030435.html#315
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T030435.html#843124
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(місцезнаходженням) боржника. Зобов’язання може бути виконане в іншому 

місці, якщо це встановлено актами цивільного законодавства або випливає із 

суті зобов’язання чи звичаїв ділового обороту. 

ЗУ «Про транспортно-експедиторську діяльність» у ст. 9 встановлює, що 

пункти відправлення та призначення вантажу є істотними умовами договору 

транспортного експедирування. Але, як свідчить і судова практика, місце 

відправлення та призначення вантажу можуть не вказуватись в основному 

договорі, а встановлюватись додатками до договору [232].  

Місце відправки вантажу та місце його доставки можуть бути й повинні 

бути істотними умовами договору транспортного експедирування у випадку, 

якщо договір включає в себе всі етапи перевезення – «від дверей до дверей», але 

навіть у цьому разі договір повинен містити умови не лише щодо перевезення 

вантажу, а й інші, про які йшлося вище. У випадку укладення довгострокового 

договору транспортного експедирування, який буде виконуватись тривалий час, 

і коли перевезення вантажу, а також надання інших транспортних послуг буде 

здійснюватися неодноразово, і укладення основного договору передуватиме 

фактичному наданню послуг, то в цьому випадку, на нашу думку, місце 

відправлення і місце призначення не можуть бути істотними умовами 

договору в силу природних обставин – клієнт на етапі укладення 

довгострокового договору може і не знати ні місця відправлення майбутнього 

вантажу, ні місця його призначення.  

Строк виконання договору відповідно до ст. 9 ЗУ «Про транспортно-

експедиційну діяльність» є істотною умовою цього договору. Згідно зі ст. 530 ЦК 

України, якщо в зобов’язанні встановлено строк (дату) його виконання, то воно 

належить до виконання в цей строк (дату). Строк виконання зобов’язання 

визначається настанням певного моменту в часі, коли має відбутися виконання 

зобов’язання або виконання однієї з дій, що становлять зміст зобов’язання. 

Відповідно до тієї ж ст. 9 ЗУ «Про транспортно-експедиторську 

діяльність» означений договір може укладатись і на тривалий час – 

довгостроковий (генеральний) договір транспортного експедирування. Договір 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T030435.html#843124
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транспортного експедирування, як уже зазначалося раніше, може мати 

триваючий характер. Він може укладатися для організації транспортно-

експедиторського обслуговування якогось конкретного перевезення, або 

укладатися на певний строк, протягом якого транспортний експедитор 

зобов’язується експедирувати будь-які вантажі клієнта [135, с. 128].  

Останнім елементом належного виконання зобов’язання є його 

виконання боржником у належний спосіб. Т. В. Боднар вважає, що спосіб 

виконання зобов’язання – це характер (порядок, процедура, послідовність) 

дій, які повинні бути вчинені боржником для виконання зобов’язання [19, c. 

121]. ЦК України не містить загальної норми, яка б визначала спосіб 

виконання договірного зобов’язання, тобто розкривала характер 

(послідовність) тих дій, які є змістом цього поняття [19, с. 122]. Отже, який 

саме спосіб виконання договору транспортного експедирування оберуть 

сторони, вони повинні визначити при виникненні зобов’язання. Відповідно до 

положень ЦК України та ЗУ «Про транспортно-експедиторську діяльність» 

маршрут, транспортний засіб, послідовність перевезення вантажу різними 

видами транспорту вибирають експедитор або клієнт, експедитор та клієнт 

обирають спосіб оплати послуг експедитора, порядок розрахунків, порядок 

погодження змін маршруту, виду транспорту, вказівок клієнта. Крім того, 

сторони визначають такий спосіб виконання зобов’язання, як укладення 

експедитором від імені клієнта або від свого імені договору (або договорів) 

перевезення вантажу. Отже, у випадку відступлення від будь-якого 

зазначеного способу виконання договору це вважатиметься неналежним 

виконанням договору транспортного експедирування. 

Порядок, послідовність дій, що повинні виконуватись за договором 

транспортного експедирування, так само не встановлено чинним законодавством 

України, а отже, вони повинні регулюватись самим договором. Якщо умови 

виконання законом не визначені, а договором не врегульовані, виконання 

договору має здійснюватися відповідно до звичаїв ділового обороту.  
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Висновки розділу 2 

 

На підставі викладеного у розділі 2 можна зробити такі висновки. 

1. Не зважаючи на те, що на підтвердження укладення договору 

транспортного експедирування на сьогоднішній день можливо 

використання спеціалізованих документів транспортно-експедиторської 

діяльності, але, як свідчить практика, вони не є достатніми та необхідними 

для того, щоб вважалось, що договір транспортного експедирування є 

укладеним. Задля того, щоб договір транспортного експедирування був 

укладеним, від повинен бути у письмовій формі, а кожна послуга, що 

надається експедитором, має бути підтверджена відповідним документом. 

2. Істотними умовами договору є ті важливі елементи, що є необхідними 

для укладення договору. 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.  

3. Сторонами договору транспортного експедирування є клієнт та 

експедитор. Клієнтом за означеним договором може бути будь-яка особа – 

фізична особа, фізична особа-підприємець, юридична особа, яка одночасно 

виступає вантажовідправником або вантажоодержувачем. Іншим учасником 

цієї договірної конструкції є експедитор – суб’єкт господарювання, який 

повинен організувати виконання перевезення вантажу та/або перевезти 

вантаж. Саме ці обов’язки експедитора мають визначати самостійність 

договору транспортного експедирування та відмінність його від договору 

перевезення вантажу. 

4. 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 
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експедирування відрізняється від інших договорів про надання послуг ще й 

тим, що сторони не мають нерозривного зв’язку із зобов’язанням, отже, в 

цьому випадку кредитор у цьому договорі може бути замінений 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. 
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РОЗДІЛ 3. ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ 

ТРАНСПОРТНОГО ЕКСПЕДИРУВАННЯ 

 

3.1. Поняття і види правових наслідків порушення договору 

транспортного експедирування 

 

На сьогодні в науці цивільного права питанням правових наслідків за 

невиконання та неналежне виконання договору присвячена велика кількість 

досліджень. Так, проблему визначення відповідальності, підстави її настання 

розглядали С. М. Братусь, Б. С. Антимонов, О. С. Іоффе та ін. Питаннями 

порушення договірних зобов’язань у цивільному праві України займалися 

такі вітчизняні вчені, як В. М. Бервено, Т. В. Боднар, В. П. Грибанов, І. 

С. Канзафарова, В. В. Луць та інші. 

Згідно зі ст. 934 ЦК України за порушення обов’язків за договором 

транспортного експедирування експедитор відповідає перед клієнтом 

відповідно до глави 51 ЦК України. Таке саме положення міститься в ч. 2 

ст. 14 Закону України «Про транспортно-експедиторську діяльність».  

Порушенням зобов’язання є його невиконання або виконання з 

порушенням умов, визначених змістом зобов’язання (неналежне виконання) 

(ст. 610 ЦК України). Тобто, порушення зобов’язання з договору взагалі та 

договору транспортного експедирування зокрема буде двох видів – або 

невиконання договору транспортного експедирування, або неналежне 

виконання встановлених на власний розсуд сторін умов договору, які тягнуть 

за собою певні правові наслідки.  

За часів Стародавнього Риму невиконанням або неналежним 

виконанням зобов’язання визнавався відступ від умов договору, порушення 

однієї з його вимог виконання. Наприклад, якщо договір не виконано в 

обумовлений термін – це невиконання, якщо ж виконаний із простроченням – 

неналежне виконання [193, с. 183]. Тобто, невиконання і неналежне виконання 

розумілися як категорії, що залежали від ступеня виконання зобов’язання. Але 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/print1481130631804309#n3044
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наслідки в обох випадках наставали однакові. Їх могло бути два – або 

відповідальність боржника, або звільнення його від відповідальності [193, с. 

183].  

Вітчизняний законодавець у ЦК 1922 р. 326 та 1963 р. 325 

використовував такі само види порушення зобов’язань: невиконання4, 5 і 

неналежне виконання зобов’язання (хоча ні ЦК 1922 р., ні ЦК 1963 р. не 

розкривали його значення). Крім цього, ЦК 1922 р. встановлював ще один вид 

порушення виконання зобов’язання – це прострочення. Так, визнавалось, що 

боржник прострочив, коли він не виконав зобов’язання в установлений строк 

(ст. 111). Прострочення не настає, доки виконання не може настати через 

обставину, за яку боржник не відповідає, зокрема, внаслідок прострочення 

кредитора (ст. 122) (примітка до п. 121 ЦК 1922 р.) 326. Натомість ЦК 1963 

р. прострочення відносив до неналежного виконання зобов’язання (такий 

висновок ми можемо зробити, проаналізувавши ст. 207 ЦК УРСР 1963 р.) 

[325]. На той час було загальноприйнятим вважати, що неналежне виконання 

передбачає зобов’язання, яке виконується, але виконується з наявними 

порушеннями окремих умов договору, наприклад, щодо якості переданого 

товару, його кількості, строку виконання зобов’язання, обсягу тощо. 

Натомість невиконання було прийнято розглядати як бездіяльність боржника, 

коли він навіть не починав виконувати зобов’язання. Звичайно, така логіка 

давала змогу і на нормативному рівні відобразити диференціацію порушення 

зобов’язань. Разом із тим, коли справа доходила до застосування заходів 

відповідальності, одразу ставало незрозуміло, чи може, наприклад, кредитор 

вимагати виконання зобов’язання в натурі та паралельно вимагати 

відшкодування шкоди у разі неналежного виконання за договором поставки 

[259]. На це в свій час вказував ще О. О. Красавчиков. Він говорив про 

                                                      
4 Напр. п. 117 ЦК УРСР 1922 р. ̶ у випадку невиконання боржником зобов’язання він повинен відшкодувати 

кредиторові заподіяні невиконанням збитки. Під збитками розуміється як дійсна шкода майну, так і упущена 

користь, можлива в звичайних умовах обороту [326]. 
5 У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язання боржником він зобов’язаний відшкодувати 

кредиторові завдані цим збитки. Під збитками розуміються витрати, зроблені кредитором, втрата або 

пошкодження його майна, а також не одержані кредитором доходи, які він одержав би, якби зобов’язання 

було виконано боржником. 
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штучність поділу порушення зобов’язань на невиконання та неналежне 

виконання, адже розмежування невиконання та неналежного виконання не 

може бути здійснено з абсолютною послідовністю [275, с. 458]. Таке 

твердження засновувалось на тому, що відповідно до ст. 191 ЦК РРФСР 

1964 р. та ст. 207 ЦК УРСР 1963 р. встановлювалось, що сплата неустойки 

(штрафу, пені), встановленої на випадок прострочення або іншого 

неналежного виконання зобов’язання, і відшкодування збитків, завданих 

неналежним виконанням, не звільняють боржника від виконання зобов’язання 

в натурі, крім випадків, коли планове завдання, на якому основане 

зобов’язання між соціалістичними організаціями, втратило силу [54; 325]. 

Крім цього, відповідно до ст. 221 ЦК РРФСР 1964 р. встановлювалось, що 

відшкодування збитків, завданих неналежним виконанням зобов’язання, не 

звільняє боржника від виконання зобов’язання в натурі, крім випадків, коли 

планове завдання, на якому засновано зобов’язання між соціалістичними 

організаціями, втратило силу [54]. Лише в цих випадках Цивільні кодекси тих 

часів розділяли наслідки порушення виконання зобов’язання на види.  

На сьогоднішній день ситуація не змінилась. Чинні ЦК України та ГК 

України так само 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. Це саме твердження 

стосується і Закону України «Про транспортно-експедиторську діяльність» 

(ч. 2 ст. 14). 

Така непослідовність законодавця може призвести до розбіжностей у 

правозастосовній практиці. Ми погоджуємось з думкою І. В. Розізнаної, що у 

тих випадках, де законодавець використовує лише один із термінів, 

встановлюючи його правові наслідки, подекуди виникають питання про 

застосування відмінних правових наслідків у разі, коли матиме місце інша 

форма порушення зобов’язання. Наприклад, у ст. 519 ЦК України – 

«Відповідальність первісного кредитора у зобов’язанні» – передбачено, що 
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«первісний кредитор у зобов’язанні відповідає перед новим кредитором за 

недійсність переданої йому вимоги, але не відповідає за невиконання 

боржником свого обов’язку, крім випадків, коли первісний кредитор 

поручився за боржника перед новим кредитором». Принагідно до такої 

ситуації виникає запитання: чи відповідатиме первісний кредитор у разі, коли 

боржник неналежно виконає зобов’язання? Аналіз таких випадків дає змогу 

зробити принаймні два висновки: такий розрив термінів «невиконання» та 

«неналежне виконання» вказує на підстави використання кредитором тих чи 

інших засобів захисту (інколи всього арсеналу таких засобів паралельно), 

а при тлумаченні таких термінів використовувати традиційне буквальне 

«цивілістичне» розуміння зазначених понять доволі складно, оскільки в 

конкретному випадку слід враховувати контекст правовідносин і ступінь 

виконання зобов’язання (якщо виконання взагалі мало місце) [259]. 

Крім цього, чинний ЦК України виділяє в якості окремого виду 

порушення зобов’язання прострочення виконання зобов’язання (ст. ст. 612, 

613 ЦК України). Хоча аналіз цих статей дає нам змогу зробити висновок, що 

поняття «прострочення зобов’язання» законодавець використовує в рамках 

або невиконання зобов’язання (наприклад, ч. 3 ст. 612 ЦК України  ̶ якщо 

внаслідок прострочення боржника виконання зобов’язання втратило інтерес 

для кредитора, він може відмовитися від прийняття виконання і вимагати 

відшкодування збитків), або в межах неналежного виконання зобов’язання 

(наприклад, ч. 1 ст. 612 ЦК України – боржник вважається таким, що 

прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов’язання або не виконав 

його у строк, встановлений договором або законом).  

Закон України «Про транспортно-експедиторську діяльність» не виділяє 

в якості окремого порушення зобов’язання його прострочення. Але на 

практиці прострочення виконання зобов’язання за договором транспортного 

експедирування так само буде розглядатись у межах невиконання або 

неналежного виконання зобов’язання 224; 244.  
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Отже, ми погоджуємось з Л.М. Барановою та А. Л. Святошнюк, що 

критерій поділу категорії порушення зобов’язання на види не відображає 

сутності останніх. У більшості випадків неналежного виконання зобов’язання, 

зокрема, якщо порушені умови щодо строку або місця виконання, неможливо 

визначити ступінь виконання зобов’язання. Вважаємо, що таке визначення 

поняття порушення зобов’язання співвідноситься із загальними принципами 

його виконання. Для того, щоб зобов’язання припинилося його виконанням, 

останнє має бути реальним і належним [12, с. 88; 267, с. 101]. 

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.  

За своєю правовою природою одностороння відмова від зобов’язання є 

засобом захисту постраждалої сторони, але не являє собою міру 

відповідальності. Відмова (повна або часткова) постраждалої сторони від 

зобов’язання не звільняє порушника від відповідальності (відшкодування 

збитків, моральної шкоди, сплати неустойки), якщо сторона, яка порушила 

зобов’язання, є винною в його порушенні. У разі односторонньої відмови від 

зобов’язання внаслідок порушення зобов’язання, зобов’язання припиняється 

(чи змінюються його умови) автоматично, без рішення суду, однак після 

відповідної процедури, вказаної в законі для кожного конкретного договору 

(якщо така можливість передбачена) чи відповідно до умов договору [327, 

с. 131].  

Особливістю односторонньої відмови від зобов’язання, що застосовується 

лише в разі порушення зобов’язання, є те, що вона: 1) застосовується лише у 

випадках, передбачених договором або законом (ч. 1 ст. 615 ЦК України); 

2) застосовується в односторонньому порядку однією зі сторін договору в разі 
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порушення зобов’язання іншою стороною (ч. 1 ст. 615 ЦК України); 3) одночасно 

можуть застосовуватися заходи цивільно-правової відповідальності (ч. 2 ст. 

615 ЦК України); 4) правовими наслідками застосування такого заходу є 

зміна умов зобов’язання або його припинення (ч. 3 ст. 615 ЦК України); 5) 

договір припиняє свою дію з моменту доведення рішення однієї сторони про 

відмову від зобов’язання контрагенту за договором у належній формі; 6) 

боржник звільняється від обов’язку виконати зобов’язання в натурі (ч. 3 ст. 

622 ЦК України) [68, с. 115–116]. 

Відповідно до ст. 615 ЦК України одностороння відмова від 

зобов’язання можлива у двох видах – повна відмова і часткова. При повній 

відмові від зобов’язання відбувається припинення зобов’язання у повному 

обсязі. При частковій відмові від зобов’язання відбувається зміна його умов. 

У юридичній літературі до часткової відмови від зобов’язання відносять такі 

заходи оперативного впливу, як відмова від прийняття неналежного 

виконання та відмова від зустрічного задоволення в результаті неналежного 

виконання зобов’язання [66, с. 151; 261, с. 433; 68, с. 116]. 

Що стосується такого правового наслідку порушення зобов’язання, як 

його розірвання, то відповідно до ч. 2 ст. 651 ЦК України договір може бути 

змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї зі сторін у разі 

істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, 

встановлених договором або законом. Істотним є таке порушення стороною 

договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою 

позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору. 

Сторона, яка ставить питання про розірвання договору, має довести наявність 

істотного порушення договору чи наявність шкоди, завданої цим порушенням 

другою стороною. Така шкода може бути виражена як у вигляді реальних 

збитків та (або) упущеної вигоди, так і моральної (немайнової) шкоди [321, c. 

637]. 

Специфіка розірвання договору на вимогу однієї зі сторін полягає в 

наведених нижче особливостях: 1) відсутня згода другої сторони, інакше 



148 

підставою припинення договору була би взаємна згода сторін; 2) здійснюється 

лише на підставі рішення суду; 3) підставою виступає істотне порушення 

договору іншою стороною та інші випадки, встановлені договором або законом, 

інакше діє заборона одностороннього розірвання договору; 4) правовим наслідком 

розірвання договору є припинення зобов’язання; 5) зобов’язання припиняється 

з моменту набрання законної сили рішення суду про це; 6)  якщо договір 

розірваний у зв’язку з істотним порушенням договору однією зі сторін, друга 

сторона може вимагати відшкодування збитків, завданих розірванням 

договору (ч. 5 ст. 653 ЦК України) [68, с. 117]. 

Ще одним із наслідків порушення виконання зобов’язання є стягнення 

неустойки. Відповідно до ст. 549 ЦК України неустойкою (штрафом, пенею) є 

грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у 

разі порушення боржником зобов’язання. Штрафом є неустойка, що 

обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного 

зобов’язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми 

несвоєчасно виконаного грошового зобов’язання за кожен день прострочення 

виконання. Отже, поняття неустойки об’єднує в собі поняття штрафу і пені, 

штраф і пеня можуть бути у вигляді грошової суми або у вигляді іншого майна.  

ГК України в ч. 1 ст. 230 натомість встановлює, що господарськими 

санкціями є неустойка, штраф, пеня, які можуть бути лише у вигляді грошової 

суми.  

У працях юристів, які спеціалізуються на господарському праві, існує 

думка, що у ч. 1 ст. 230 ГК України поняття неустойки вживається у вузькому 

значенні, як різновид штрафних санкцій [203, с. 76]. Для договірної практики 

та практики правозастосування сама лише неправильна назва тієї чи іншої 

санкції, вважають вони, використана в тексті закону або договору, 

практичного значення не має, правові наслідки її неправильного вживання 

відсутні. У свою чергу, це підтверджують диспозитивність господарського 

права, а також принцип свободи договору, який прямо не передбачений ГК 

України [300]. 
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Тож відповідно до ЦК України пеня, як наслідок порушення 

зобов’язання і як спосіб забезпечення його виконання, може застосовуватися 

виключно за порушення грошового зобов’язання, на відміну від штрафу, для 

якого ЦК України такі обмеження не передбачені. 

Крім цього, з урахуванням приписів ст. 549, ч. 2 ст. 625 ЦК України та 

ст. 1 Закону України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання 

грошових зобов’язань»6 правовими наслідками порушення грошового 

зобов’язання, тобто зобов’язання сплатити гроші, є обов’язок сплатити не 

лише суму основного боргу, а й неустойку (якщо її стягнення передбачене 

договором або актами законодавства), інфляційні нарахування, що 

обраховуються як різниця добутку суми основного боргу на індекс (індекси) 

інфляції, та проценти річних від простроченої суми основного боргу [207]. 

Відкритим на сьогодні залишається питання можливості стягнення і 

штрафу, і пені за невиконання або неналежне виконання зобов’язання. 

Так, згідно зі ст. 61 Конституції України ніхто не може бути двічі 

притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме 

правопорушення. О. С. Фонова вважає, і ми підтримуємо її думку, що 

положення ч. 1 ст. 61 Конституції України стосується лише фізичних осіб. 

Водночас при правозастосуванні вказаної норми в сфері господарських 

правовідносин та порушення господарських зобов’язань виникають питання 

можливості розповсюдження дії ч. 1 ст. 61 Конституції України на юридичних 

осіб та їх відповідальність за порушення господарських зобов’язань [302]. Тим 

паче, що і судова практика йшла двома шляхами.  

На сьогодні ж, відповідно до оглядового листа Вищого господарського 

суду «Про деякі питання практики застосування господарськими судами 

законодавства про відповідальність за порушення грошових зобов’язань», 

                                                      
6 Грошовим слід вважати будь-яке зобов’язання, що складається в тому числі з правовідношення, в якому 

праву кредитора вимагати від боржника виконання певних дій кореспондує обов’язок боржника сплатити 

гроші на користь кредитора. Зокрема, грошовим зобов’язанням є правовідношення, в якому одна сторона 

зобов’язана оплатити поставлену продукцію, виконану роботу чи надану послугу в грошах, а друга сторона 

вправі вимагати від першої відповідної оплати, тобто, в якому передбачено передачу грошей як предмета 

договору або сплату їх як ціни договору. 
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встановлюється можливість одночасного стягнення з учасника господарських 

відносин, який порушив господарське зобов’язання за договором, штрафу та 

пені [207]. На підставі того, що за порушення у сфері господарювання 

учасники господарських відносин несуть господарсько-правову 

відповідальність шляхом застосування до правопорушників господарських 

санкцій на підставах і в порядку, передбачених ГК України, іншими законами 

та договором (частина друга ст. 193, частина перша ст. 216 та частина перша 

ст. 218 ГК України). Одним із видів господарських санкцій згідно з частиною 

другою ст. 217 ГК України є штрафні санкції, до яких віднесено штраф та 

пеню. Розмір штрафних санкцій відповідно до частини четвертої ст. 231 ГК 

України встановлюється законом, а якщо розмір штрафних санкцій законом не 

визначено, санкції застосовуються в передбаченому договором розмірі. При 

цьому розмір санкцій може бути встановлено договором у відсотковому 

відношенні до суми невиконаної частини зобов’язання, або в певній, 

визначеній грошовій сумі, або у відсотковому відношенні до суми 

зобов’язання незалежно від ступеня його виконання, або у кратному розмірі 

до вартості товарів (робіт, послуг). Такий вид забезпечення виконання 

зобов’язання, як пеня та її розмір, встановлено частиною третьою ст. 549 ЦК 

України, частиною шостою ст. 231 ГК України, ст. ст. 1, 3 Закону України 

«Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань» та 

частиною шостою ст. 232 ГК України. Право встановити в договорі розмір та 

порядок нарахування штрафу надано сторонам частиною четвертою ст. 231 ГК 

України. Можливість одночасного стягнення пені та штрафу за порушення 

окремих видів господарських зобов’язань передбачено частиною другою ст. 

231 ГК України. В інших випадках порушення виконання господарських 

зобов’язань чинне законодавство не встановлює для учасників господарських 

відносин обмежень можливості передбачати в договорі одночасне стягнення 

пені та штрафу, що узгоджується із свободою договору, встановленою ст. 627 

ЦК України, відповідно до якої сторони є вільними в укладенні договору, 

виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/436-15
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/436-15
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/436-15
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/436-15
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/435-15
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/435-15
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/436-15
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/543/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/543/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/436-15
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/436-15
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/436-15
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/435-15
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Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, 

вимог розумності та справедливості. Отже, чинне законодавство допускає 

можливість одночасного стягнення з учасника господарських відносин, 

який порушив господарське зобов’язання за договором, штрафу та пені, 

що не є окремими та самостійними видами юридичної відповідальності 

(див. постанову Верховного Суду України від 27 квітня 2012 р. та постанову 

Вищого господарського суду України від 12 червня 2012 р. у справі № 

06/5026/1052/2011). Зазначену правову позицію наведено також у 

постановах Верховного Суду України від 30 травня 2011 р. № 42/252, від 09 

квітня 2012 р. № 20/246-08. Цю правову позицію підтримують також і 

практикуючі юристи та судді [302; 312]. 

Отже, правовим наслідком неналежного виконання або невиконання 

договору транспортного експедирування буде стягнення з правопорушника 

штрафу та/або пені, а також 3 % річних та інфляційні витрати у випадку 

прострочення виконання зобов’язання. 

Відповідно до ст. 625 ЦК України встановлено спосіб захисту майнового 

права та інтересу, який полягає у відшкодуванні матеріальних втрат кредитора 

від знецінення грошових коштів внаслідок інфляційних процесів та отриманні 

компенсації (плати) від боржника за користування утримуваними ним 

грошовими коштами, належними до сплати кредиторові. Так, у ч. 1 цієї статті 

визначено, що боржник не звільняється від відповідальності за неможливість 

виконання ним грошового зобов’язання. У ч. 2 зазначено, що боржник, який 

прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора 

зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції 

за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, 

якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом. Ці 

кошти нараховуються незалежно від вини боржника та незалежно від сплати 

ним неустойки (пені) за порушення виконання зобов’язання (постанова 

Верховного Суду України від 12 грудня 2011 р. у справі № 07/238-10). 
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Отже, відповідно до аналізованої статті, в договорі транспортного 

експедирування сторони мають право встановити інший відсоток річних, який 

буде підлягати стягненню за прострочення виконання зобов’язання, що досить 

часто зустрічається і на практиці. Так сторонами за справою № 911/4645/15 

було встановлено на випадок прострочення виконання зобов’язання 

відшкодування правопорушником 15 % річних, а у справі № 912/4092/15 – 

20 % річних. При виникненні спору між сторонами, суди, дослідивши 

матеріали справи задовольнили вимоги позивачів, в тому числі і щодо 

стягнення зазначених сум відсотків річних [227; 229]. 

У випадку, якщо договір транспортного експедирування укладається в 

іноземній валюті, то відсотки річних повинні стягуватись в національній 

валюті України. А що стосується можливості стягнення індексу інфляції 

відповідно до ч. 2 ст. 625 ЦК України при простроченні виконання 

зобов’язання, укладеного в іноземній валюті, то це не є можливим. Адже 

відповідно до Закону України від 3 липня 1991 р. № 1282-ХІІ «Про індексацію 

грошових доходів населення», індекс інфляції (індекс споживчих цін) – це 

показник, що характеризує динаміку загального рівня цін на товари та 

послуги, які купує населення для невиробничого споживання, а ціни в Україні 

встановлюються в національній валюті – гривні. Офіційний індекс інфляції, 

що розраховується Державним комітетом статистики України, визначає рівень 

знецінення національної грошової одиниці України, тобто купівельної 

спроможності гривні, а не іноземної валюти 211. 

Наступним і останнім правовим наслідком порушення договору 

транспортного експедирування відповідно до ст. 611 ЦК України є 

відшкодування збитків та моральної шкоди. 

Збитками є: 1) втрати, яких особа зазнала у зв’язку зі знищенням або 

пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити 

для відновлення свого порушеного права (реальні збитки); 2) доходи, які особа 

могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було 

порушене (упущена вигода). Збитки відшкодовуються у повному обсязі, якщо 
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договором або законом не передбачено відшкодування у меншому або 

більшому розмірі. Якщо особа, яка порушила право, одержала у зв’язку з цим 

доходи, то розмір упущеної вигоди, що має відшкодовуватися особі, право 

якої порушено, не може бути меншим від доходів, одержаних особою, яка 

порушила право (ч. 2 ст. 22 ЦК України). 

Відповідно до ст. 225 Господарського кодексу до складу збитків, що 

підлягають відшкодуванню особою, яка допустила господарське 

правопорушення, включаються: 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; 

матеріальна компенсація моральної шкоди у випадках, передбачених законом. 

Отже, до збитків за договором транспортного експедирування будуть 

відноситись:  

1) вартість втраченого, пошкодженого або знищеного майна, визначена 

відповідно до вимог законодавства. На думку А. Я. Піндінг, втрата майна може 

полягати у фізичній загибелі речей і у вибутті майна з володіння особи. У 

такому разі річ продовжує існувати, але особа втрачає можливість нею 

володіти, користуватися і, як правило, розпоряджатися. Пошкодженням майна 

визнається погіршення його якості, зниження цінності. Пошкодження у 

вузькому значенні слова означає фізичну зміну майна, зокрема, його поломку, 

бій і т.п., різновидом пошкодження є псування предмета, яке зводиться до 

хімічних або біологічних змін предмета. Втрата і пошкодження майна тісно 

пов’язані один з одним, оскільки часткова втрата може бути пошкодженням 

майна [190, с. 52];  

2) додаткові витрати (штрафні санкції, сплачені іншим суб’єктам, 

вартість додаткових робіт, додатково витрачених матеріалів тощо), понесені 
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стороною, яка зазнала збитків внаслідок порушення зобов’язання другою 

стороною;  

3) неодержаний прибуток (втрачена вигода), на який сторона, яка 

зазнала збитків, мала право розраховувати у разі належного виконання 

зобов’язання другою стороною. Неодержаний дохід (упущена вигода) – це 

один із видів збитків, заснований на співвідношенні категорії можливості і 

дійсності. При стягненні втраченого доходу слід виходити з того, що 

можливість його отримання існувала як об’єктивна реальність, а не 

суб’єктивне уявлення [134, с. 173];  

4) матеріальна компенсація моральної шкоди у випадках, передбачених 

законом. Отже, 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. 

При застосуванні договірної практики у сфері транспортного 

експедирування сторони намагаються звести відповідальність до 

відшкодування всіх збитків, що їх зазнає особа. 

 

 

3.2. Підстави та умови цивільно-правової відповідальності за 

порушення договору транспортного експедирування 

 

У вітчизняній науці та в законодавстві саме поняття «відповідальність» 

навіть на сьогодні використовується для встановлення наслідків 

правопорушення, які полягають у застосуванні і реалізації санкцій порушеної 

норми права. Юридична відповідальність є особливим різновидом соціальної 

відповідальності, тобто соціальна відповідальність – це родове поняття 

(загальне) щодо усіх її різновидів (особливе). Особливості соціальної 

відповідальності та її різновидів досліджують у філософії, соціології, етиці, 

політології, релігії тощо, розуміючи, що будь-яка відповідальність – це завжди 
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певний обов’язок особи здійснити власний вибір поведінки відповідно до тих 

норм, які існують у будь-якій сфері суспільства та відображають його 

інтереси, і сприйняти при цьому необхідний обов’язок звітувати перед 

суспільством за свій вибір і зазнати покарання у разі недодержання вимог 

соціальної норми. С.М. Олейников надає наступне визначення юридичної 

відповідальності: це передбачені нормами права і здійснювані в правових 

відносинах у процесуальному порядку уповноваженими державою суб’єктами 

засоби державного примусу до особи, яка вчинила правопорушення, що тягне 

для неї обов’язок зазнавати несприятливих наслідків особистого, майнового 

або організаційного характеру, вид і міра яких передбачені санкціями 

правових норм [101, с. 375; 336, с. 43]. 

У цьому розумінні категорія відповідальності розглядається в теорії 

права, і саме так ця категорія застосовується і в сучасному законодавстві. 

Зазвичай поділяється юридична відповідальність на види з оглядом на різні 

характеристики і аспекти правопорушення, як підстави такої відповідальності. 

Головними критеріями її поділу на види є галузева належність норми, за 

порушення якої особа може відповідати; суб’єкти, які в певний спосіб її 

здійснюють (кримінальна, цивільно-правова, адміністративна, дисциплінарна 

відповідальність). 

Що стосується цивільно-правової відповідальності, то, як слушно 

зазначила Т. С. Ківалова: «Приступаючи на такому підґрунті до визначення 

поняття цивільно-правової відповідальності, слід зауважити, що ні ЦК 

України, ні інші акти цивільного законодавства не містять дефініції цивільно-

правової відповідальності, хоч інститут цивільно-правової відповідальності 

належить до одного з центральних інститутів цивільного права» [119, c. 192]. 

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. Юридичною підставою такої відповідальності є 

закон, а фактичною – склад цивільного правопорушення. В юридичній літературі 
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щодо питання умов цивільно-правової відповідальності як взагалі, так і 

відповідальності за договорами перевезення, в тому числі за договором 

транспортного експедирування, висловлено різні думки [112, с. 442–443; 110, с. 

94; 276, с. 513–522; 6, с. 30; 28, с. 702; 162, с. 5; 161, с. 7; 158, с. 22; 317, с. 716–

720; 92, с. 94–95; 295, с. 139; 135, с. 137–171; 29, с. 137; 124; 157; 192, с. 36–37; 

215, с. 73–84; 330]. 

Тому з’ясування підстав та умов притягнення до відповідальності сторін 

за означеним договором потребує дослідження і розкриття загального 

механізму та підстав притягнення до відповідальності учасників 

господарських відносин. 

І.О. Покровський зазначає, що зобов’язання з правопорушень були 

взагалі історично найдавнішим видом зобов’язань. Але тоді вони мали двояку 

мету: з одного боку, відшкодування заподіяної шкоди, а з другого боку, – деяке 

майнове покарання правопорушника; в тому майновому штрафі, який тягнуло 

за собою правопорушення, часто-густо зливались і винагорода за шкоду, і 

каральний штраф у власному розумінні. Подальша історична еволюція цих 

зобов’язань полягає в тому, що поступово ця друга, каральна, функція їх 

відпадає (переходячи в руки кримінального права), і для цивільного права 

залишається тільки задача першого роду – організація відшкодування 

заподіяної шкоди. [197, с. 276]. 

На сучасному етапі розвитку цивільного права більшістю авторів 

визнається, що цивільно-правова відповідальність повинна, з одного боку, 

виражатись у негативних наслідках, додатковому обтяженні для порушника, з 

другого – мати характер еквівалентного відшкодування заподіяних збитків для 

потерпілого [320, с. 194; 64, с. 430; 291, с. 86]. 

Відповідальність за порушення договору транспортного експедирування 

настане лише за наявності відповідних підстав.  

Основною підставою настання цивільно-правової відповідальності 

науковці називають правопорушення [270]. Ми погоджуємось з думкою О. 

В. Батожської, що концепція порушення суб’єктивного права 
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(правопорушення) є найбільш переконливою. Адже підстава 

відповідальності – це те, що спричиняє її настання, а умови відповідальності 

– ті обставини, наявність яких (як і їх кількісний склад) має значення для 

реалізації відповідальності. Якби погодитись із прихильниками концепції, 

згідно з якою підставою цивільно-правової відповідальності є склад 

правопорушення, то пошук умов чи елементів такого складу в деяких випадках 

виявився б марним, оскільки для певних видів порушень взагалі не мають 

жодного значення так звані невід’ємні елементи складу правопорушення. 

Наприклад, для стягнення неустойки важливим є сам факт порушення тієї 

умови зобов’язання, на забезпечення виконання якої вона встановлювалась. 

Відповідальність у формі стягнення неустойки не залежить від наявності у 

кредитора збитків, не вимагає встановлення причинного зв’язку між діями 

(бездіяльністю) боржника та наслідками, а також його вини. Практичного 

значення визначення умов відповідальності та доказування їх наявності 

набувають насамперед у разі звернення за захистом до суду. Якщо боржник 

добровільно не поновлює порушене право, кредитор має підтвердити в суді 

своє право вимоги до боржника (тобто обґрунтувати наявність підстави для 

відповідальності) шляхом посилання на існування передбачених законом 

умов, які входять у предмет доказування у такій справі. Тобто, підстава лише 

зумовлює можливість захисту порушеного права, а доведеність необхідних 

умов відповідальності не тільки переконує у правомірності вимог кредитора, 

а й позитивно сприяє такому захисту [15, с. 323–324].  

Що стосується господарської відповідальності, то прийнято розрізняти 

юридичні та фактичні підстави такої відповідальності [10, с. 110–115; 52, с. 

199]. Юридичні підстави – той нормативно-правовий акт, що характеризує 

певну поведінку суб’єкта господарювання як протиправну і передбачає за неї 

форму і розмір відповідальності: такими підставами у відносинах з 

транспортного експедирування є договір та чинне законодавство України (ЦК 

України, ГК України, Закон України «Про транспортно-експедиторську 



158 

діяльність», а також інші закони, транспортні статути та інші нормативно-

правові акти у випадку, коли експедитор виконує функції перевізника).  

Фактичні підстави – це ті життєві ситуації, що характеризуються 

законом або договором як неправомірні (власне господарське 

правопорушення). 

Відповідно до ст. 218 ГК України підставою господарсько-правової 

відповідальності учасника господарських відносин є вчинене ним 

правопорушення у сфері господарювання. Учасник господарських відносин 

відповідає за невиконання або неналежне виконання господарського 

зобов’язання чи порушення правил здійснення господарської діяльності, якщо 

не доведе, що ним вжито усіх залежних від нього заходів для недопущення 

господарського правопорушення. Якщо інше не передбачено законом або 

договором, суб’єкт господарювання за порушення господарського 

зобов’язання несе господарсько-правову відповідальність, якщо не доведе, що 

належне виконання зобов’язання виявилося неможливим внаслідок дії 

непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин за даних 

умов здійснення господарської діяльності. Не вважаються такими 

обставинами, зокрема, порушення зобов’язань контрагентами 

правопорушника, відсутність на ринку потрібних для виконання зобов’язання 

товарів, відсутність у боржника необхідних коштів. 

Умовами настання цивільно-правової відповідальності, тобто складом 

цивільного правопорушення, є: протиправна поведінка (дія чи бездіяльність) 

особи; шкідливий результат такої поведінки (наявність шкоди); причинний 

зв’язок між протиправною поведінкою і шкодою; вина особи, яка заподіяла 

шкоду. 

Протиправною є така поведінка особи, яка порушує право у 

суб’єктивному значенні, що порушує суб’єктивне право особи, з якої виникає 

її обов’язок відшкодування завданої нею шкоди. Існує три форми 

протиправної поведінки, унаслідок якої може бути завдана шкода – рішення, 

дія або дії, бездіяльність [43, с. 57; 315, с. 734]. Протиправність поведінки 
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боржника або кредитора полягає у порушенні договірного зобов’язання. 

Відповідно до ст. 610 ЦК порушенням зобов’язання є невиконання або 

неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених 

змістом зобов’язання. Протиправність поведінки сторін договору 

транспортного експедирування містить у собі всі три форми такої 

поведінки. Адже експедитор нестиме відповідальність перед клієнтом за дії 

або бездіяльність перевізників, вантажників, інших осіб, які будуть 

здійснювати експедиторські послуги. Так Б.Д. Завідов, який досліджував 

господарсько-правові проблеми збереження вантажів при перевезеннях 

автомобільним транспортом за законодавством Росії і України, вважав, що 

протиправність полягає не лише в порушенні закону, але здебільшого у 

невиконанні договору, тобто невиконанні тих конкретних зобов’язань, які 

сторони встановили самостійно. Конкретними фактами протиправності є 

такі: неподання автомобілів, непред’явлення товарно-транспортної 

накладної, невнесення провізної плати, прострочення доставки, інші 

порушення [100, с. 15]. 

Але при встановленні протиправності поведінки особи за договором 

транспортного експедирування ми повинні пам’ятати, що протиправними 

можуть бути лише ті дії, які порушують норми законодавства і суб’єктивні 

права громадян, а незаконними – тільки ті дії, що порушують норму закону чи 

підзаконного акта. Проте не кожна протиправна дія може бути підставою 

відповідальності за завдану шкоду. За загальним правилом за випадкові дії 

відповідальність не настає, хоча такі дії є протиправними. Деякі дії, що 

призводять до шкідливих наслідків, за своєю суттю не є протиправними. 

Насамперед це поведінка особи в стані необхідної оборони і крайньої 

необхідності. Шкода, завдана нападнику особою, яка оборонялася, вважається 

правомірною і тому не підлягає відшкодуванню. При перевищенні меж такої 

оборони настає відповідальність за загальними підставами. Такі дії 

визнаються законом як протиправні. Дії заподіювача шкоди в стані крайньої 
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необхідності хоч і не є протиправними, але, за загальним правилом, 

призводять до настання цивільно-правової відповідальності [167, с. 27]. 

Отже, за договором транспортного експедирування не буде 

протиправною поведінкою, порушенням умов закону одностороння відмова 

від договору у зв’язку з істотним порушенням його умов. Або не буде 

протиправною поведінкою реалізація права на притримання 

експедитором/перевізником у випадку порушення експедитором/клієнтом 

умов договору.  

Наступним елементом правопорушення як умови настання цивільно-

правової відповідальності є шкідливий результат такої поведінки (наявність 

шкоди). Н. С. Малеїн стверджує, що шкодою є юридичний факт, який (разом 

з іншими необхідними умовами виникнення цивільної відповідальності) 

породжує зобов’язання відшкодувати шкоду. Шкода насамперед є 

економічним і соціальним поняттям, невід’ємною ознакою кожного 

правопорушення. Сукупність негативних наслідків правопорушення ми 

називаємо шкодою [157, c. 46–47]. 

Відповідно до ЦК України шкода може бути майновою та моральною. У 

Новому тлумачному словнику української мови шкода визначається як 

«матеріальні втрати, збитки», іноді як «те саме, що вина» [179, c. 879]. На 

думку Р.О. Стефанчука, термін «шкода» походить від польського «szkoda» та 

від давньонімецького «scado» – втрата, збиток і в загальнотеоретичному 

розумінні означає зменшення або знищення майнової, немайнової чи іншої 

сфери потерпілого [120, c. 36]. На жаль, ЦК України чітко не встановлює 

поняття шкоди. У п. 8–9 ч. 2 ст. 16 ЦК України встановлено, що способами 

захисту цивільних прав та інтересів можуть бути, в тому числі відшкодування 

збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди та відшкодування 

моральної (немайнової) шкоди. У ст. 22 встановлюються підстави та правила 

відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди. 

Раніше ми з’ясували, що є збитками сторони при порушенні договору 

транспортного експедирування та дійшли висновку, що сторони за цим 
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договором намагаються звести відповідальність до відшкодування усіх 

завданих збитків. Отже, склад збитків, що підлягають відшкодуванню 

кредиторові у випадку невиконання чи неналежного виконання боржником 

договору транспортного експедирування, традиційно з часів римського права 

складається з реальної (позитивної) шкоди та упущеної вигоди (не одержаних 

доходів) [28, с. 649]. 

Наступною умовою цивільно-правової відповідальності є вина. На 

сьогодні в ЦК України міститься спеціальна норма, яка визначає, що особа, 

яка порушила зобов’язання, несе відповідальність за наявності вини (наміру 

чи необережності), якщо інше не встановлено договором або законом. Особа є 

невинною, якщо вона доведе, що вжила всіх заходів, які залежать від неї, щодо 

належного виконання зобов’язання (ч. 1 ст. 614 ЦК України). Дана ситуація є 

цілком закономірною, оскільки ніхто не знає причини невиконання 

зобов’язання краще, ніж сам боржник. А тому саме він здатний надати суду 

найбільш повний обсяг доказів своєї невинності [116, с. 132]. З точки зору 

А. Л. Ткачука вина є факультативним елементом договірної відповідальності і 

являє собою допоміжний правовий спосіб узгодження, оптимізації інтересів 

кредитора і боржника шляхом розподілу між ними ризику порушення 

договору [293, с. 15]. 

Відповідно до ч. 1 ст. 617 ЦК України особа, яка порушила зобов’язання, 

звільняється від відповідальності за порушення зобов’язання, якщо вона 

доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили.  

Оскільки транспортно-експедиторська діяльність є підприємницькою 

діяльністю із надання транспортно-експедиторських послуг з організації та 

забезпечення перевезень експортних, імпортних, транзитних або інших 

вантажів, то згідно з ч. 2 ст. 218 ГК України учасник господарських відносин 

відповідає за невиконання або неналежне виконання господарського 

зобов’язання чи порушення правил здійснення господарської діяльності, якщо 

не доведе, що ним вжито усіх залежних від нього заходів для недопущення 

господарського правопорушення. Якщо інше не передбачено законом або 
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договором, суб’єкт господарювання за порушення господарського 

зобов’язання несе господарсько-правову відповідальність, якщо не доведе, що 

належне виконання зобов’язання виявилося неможливим внаслідок дії 

непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин за даних 

умов здійснення господарської діяльності. Не вважаються такими 

обставинами, зокрема, порушення зобов’язань контрагентами 

правопорушника, відсутність на ринку потрібних для виконання зобов’язання 

товарів, відсутність у боржника необхідних коштів. 

Отже, підставою для звільнення боржника – транспортного експедитора 

від відповідальності може бути лише неможливість виконання його обов’язків 

внаслідок «непереборної сили», «форс-мажорної обставини» та «випадку». 

О. С.Кужко слушно зауважила, що чіткого розмежування цих понять на 

законодавчому рівні не існує. Наразі відсутня чітка регламентація таких 

категорій як у ЦК України, так і в ГК України [135, с. 141]. Вона 

проаналізувала зазначені статті законодавства і дійшла висновку, що у ГК 

України не проводиться розмежування між поняттями «випадок» і 

«непереборна сила». ГК України у ст. 218 не виділяє «випадок» як підставу 

звільнення від відповідальності, на відміну від ЦК України. Поняття «форс-

мажор» відсутній в обох кодексах. На теоретичному рівні теж немає чітко 

виділеної позиції щодо розмежування зазначених понять [135, с. 142]. 

На погляд дослідниці, вдалою є позиція О. В. Дмитрієвої, відповідно до 

якої головною ознакою відповідальності без вини виступає ознака 

неможливості запобігти вчиненню будь-якого порушення. При цьому 

«випадок» має суб’єктивний характер, а «непереборна сила» – об’єктивний 

характер. Поняття «форс-мажор» виникає із зарубіжної практики та відповідає 

правилам застосування договірної свободи. У цивільному законодавстві 

зарубіжних країн не міститься визначення поняття «непереборна сила», тому 

в договорах необхідно його якось конкретизувати. В ЦК це робиться шляхом 

перелічення обставин, які можуть виникнути після укладення договору та 
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призвести до неможливості його виконання [79, с. 85–94, с. 106–110; 135, с. 

143]. 

Але згідно зі ст. 934 ЦК України за порушення обов’язків за договором 

транспортного експедирування експедитор відповідає перед клієнтом 

відповідно до глави 51 цього Кодексу. І у ст. 617 ЦК України 51 глави 

встановлено, що особа, яка порушила зобов’язання, звільняється від 

відповідальності за порушення зобов’язання, якщо вона доведе, що це 

порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили. Але відповідно 

до ч. 1 ст. 625 ЦК України тієї ж 51 глави чітко встановлюється імперативна 

вимога, що боржник не звільняється від відповідальності за неможливість 

виконання ним грошового зобов’язання. У цьому випадку дієслово «не 

звільняється» в імперативному порядку означає, що за будь-яких обставин 

боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним 

грошового зобов’язання, в тому числі якщо неможливість виконання настала 

внаслідок випадку, непереборної сили, тобто таких обставин, за які боржник 

не відповідає, отже, вина боржника в тому, що він не може виконати 

зобов’язання, відсутня [291, с. 116]. 

Цю думку підтримує і В. В. Вітрянський. Він вважає, що 

відповідальність за порушення грошових зобов’язань повинна 

застосовуватись незалежно від наявності чи відсутності вини. В 

обґрунтування цієї позиції вчений посилається на особливості грошей в якості 

об’єкта цивільних прав як речей замінних, таких, що завжди наявні у 

майновому обігу та не втрачають своїх якостей в процесі використання. Саме 

тому в грошових зобов’язаннях виключається неможливість виконання, а 

відсутність у боржника необхідних грошових коштів за жодних умов, навіть 

при наявності обставин, які можуть бути кваліфіковані як непереборна сила 

(форс-мажор), не може слугувати підставою до звільнення боржника від 

відповідальності за невиконання грошового зобов’язання. Оскільки підставою 

припинення грошового зобов’язання є, за загальним правилом, його належне 

виконання, в тому числі й при форс-мажорних обставинах, проценти річні як 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/print1483960169865486#n3044
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особлива форма відповідальності за грошовими зобов’язаннями повинні 

застосовуватись з урахуванням цих факторів. У цьому й полягає специфіка 

такої форми цивільно-правової відповідальності, що при стягненні процентів 

за невиконання грошового зобов’язання не повинні братися до уваги 

відповідні норми, що містяться у ст. 401 та ст. 416 ЦК РФ [28, с. 557]. 

Тобто, в нашому випадку експедитор повинен нести відповідальність у 

будь-якому випадку 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. 

Отже, єдиним випадком, коли експедитор може бути звільнений від 

відповідальності, це якщо він виступає одночасно перевізником, і якщо 

зазначені умови були передбачені в договорі в якості тих, що звільняють 

експедитора від відповідальності. 

Як зазначає О. С. Кужко, коло обставин, що застосовуються в договорах 

транспортного експедирування, є майже стандартними та містять вказівки на 

такі обставини, які на території України майже неможливі (наприклад, 

землетрус у північних областях України), або якщо виникнення їх можливе, 

зрозуміло, що вони не можуть вплинути на виконання договору. Перелічені 

фактори зводять значення договірного форс-мажору практично до нуля. 

Обов’язкового та закритого переліку обставин, що виключають 

відповідальність, ані національна, ані міжнародна законодавча база не містять. 

Ці обставини напрацьовуються сторонами правочинів самостійно, вони 

враховують конкретну ситуацію та їх необхідність. До таких обставин у 

договорі транспортного експедирування відносять події і явища, такі як 

повені, воєнні дії, землетруси, пожежі, аварії на транспорті, публікації 

нормативних актів, що мають характер заборони тощо. Узагальнюючими 

ознаками цих обставин є непередбачуваність та об’єктивна невідворотність. 

Звідси – не можна розглядати як непереборну силу такі обставини, як 
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відсутність коштів, порушення контрагентами зобов’язань із поставки 

сировини, комплектуючих тощо [135, с. 143–144]. 

Останнім елементом правопорушення як умови настання 

відповідальност є причинний зв’язок між протиправними діями/бездіяльністю 

суб’єкта зобов’язання та шкодою (збитками), які поніс від цього інший суб’єкт 

цього зобов’язання. Тобто, цей зв’язок дає нам змогу визначити протиправне 

діяння як причину, а шкоду – як наслідок. 

Збитки та причинний зв’язок між протиправною дією (бездіяльнісю) та 

збитками є або необхідними, або факультативними підставами цивільно-

правової відповідальності [291, с. 117]. 

Встановлення причинного зв’язку має правове значення, а сам 

причинний зв’язок набуває характеру необхідної умови договірної 

відповідальності лише тоді, коли йдеться про відшкодування збитків. Якщо ж 

застосовуються інші форми відповідальності: неустойка (штраф, пеня), 

відповідальність за грошовим зобов’язанням, то наявність (або відсутність) 

причинного зв’язку, втім, як і самих наслідків у вигляді збитків, носить 

факультативний характер і набуває правового значення тільки при вирішенні 

судом питання про зменшення неустойки, яка не відповідає розміру 

заподіяних збитків [28, с. 575]. 

Що стосується причинного зв’язку між протиправними 

діями/бездіяльністю та збитками за договором транспортного експедирування, 

то тут існують певні проблеми зі встановленням причин втрати вантажу у 

випадку збігу експедитора і перевізника в одній особі. Як слушно зазначає Л. 

Д. Донська, послідовне передання вантажу відправником перевізникові та 

перевізником вантажоодержувачеві, встановлення розгорнених положень, що 

формулюють права та обов’язки названих суб’єктів, породжує цілу низку 

проблем, пов’язаних із встановленням тих причин, які привели до 

незбереження вантажу чи сприяли його незбереженню. Причиною 

незбереження вантажу при перевезенні насамперед може бути несправність 

транспортного засобу (за термінологією ст. 31 Статуту залізниць України – 
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рухомого складу). Тому на перевізника спеціальними правилами покладається 

обов’язок подавати під завантаження справні, придатні для перевезення 

відповідного вантажу, очищені від залишків сміття, реквізиту, а в необхідних 

випадках – продезінфіковані транспортні засоби (ст. 31 СЗ). Подібні правила 

встановлені ст. 43 Статуту автомобільного транспорту Української РСР, п. 8.2 

Правил перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні. 

Відповідно до ст. 31 СЗ у випадку здійснення завантаження вагонів 

відправником, а також при перевезенні вантажів контейнерами, на 

відправника покладається обов’язок визначити придатність транспортного 

засобу, поданого для перевезення вантажу, в комерційному відношенні. 

Встановлення цього обов’язку є суттєвим для розподілу сфери 

відповідальності за незбереження вантажу між вантажовідправником та 

перевізником, що, в свою чергу, актуалізує проблему встановлення 

причинного зв’язку між діями (бездіяльністю) кожного із цих учасників 

правовідносин щодо перевезення та незбереженням вантажу [87, с. 138]. 

Практика вирішення спорів, що виникають із незбереження вантажів 

при перевезенні внаслідок комерційної непридатності транспортного засобу, 

упродовж десятків років виходить із того, що причинний зв’язок між 

невиконанням перевізником обов’язку подавати транспортні засоби 

справними в технічному і комерційному відношенні та незбереженням 

вантажу переривається порушенням вантажовідправником обов’язку 

перевірити комерційну придатність транспортного засобу. Ця помилкова 

практика, як така, що не ґрунтується на актах цивільного законодавства, 

відображена в роз’ясненні президії Вищого господарського суду України «Про 

деякі питання практики вирішення спорів, що виникають із перевезення 

вантажів залізницею» (п. 3.9). Тому це роз’яснення має бути змінене, маючи 

на увазі, що у випадку неналежного виконання вантажовідправником 

обов’язку перевірити комерційну придатність транспортного засобу та 

незбереженням унаслідок цього вантажу перевізник не може бути звільнений 

від відповідальності за порушення обов’язку подавати транспортні засоби під 
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завантаження справними в технічному і комерційному відношенні. Обов’язок 

відшкодування збитків, завданих вантажоодержувачеві незбереженням 

вантажу в таких випадках, має розподілятися між перевізником та 

вантажовідправником пропорційно рівню завдання шкоди [87, с. 154–155]. 

Отже, підставою цивільно-правової відповідальності взагалі є 

порушення суб’єктивного цивільного права. Це стосується і сфери договірних 

відносин. Порушення суб’єктивного права у цій сфері проявляється у 

порушенні договірного зобов’язання (ст. 610 ЦК) 270. Таким чином, 

цивільно-правовою відповідальністю є застосовувані юрисдикційними 

органами примусові заходи до правопорушника. Вона здійснюється 

уповноваженими на те суб’єктами шляхом правозастосування. Підставою для 

притягнення до цивільно-правової відповідальності є лише правопорушення, 

але лише у тому випадку, коли на таке правопорушення прямо вказує закон. 

Зокрема, такою підставою є невиконання особою свого обов’язку у 

зобов’язальних правовідносинах. До його складу входять: шкода, 

протиправність (не виконання добровільно або неналежне виконання 

обов’язку), причинний зв’язок та вина 273, с. 80; 271, с. 22. 

 

3.3. Відповідальність експедитора за невиконання та неналежне 

виконання договору транспортного експедирування 

 

Як ми зазначили в попередньому підрозділі, цивільно-правовою 

відповідальністю є застосовувані юрисдикційними органами примусові 

заходи до правопорушника. Підставою для притягнення до цивільно-правової 

відповідальності є лише правопорушення, але тільки у тому випадку, коли на 

таке правопорушення прямо вказує закон. Зокрема, такою підставою є 

невиконання особою свого обов’язку у зобов’язальних правовідносинах. До 

його складу входять: шкода, протиправність (не виконання добровільно або 

неналежне виконання обов’язку), причинний зв’язок та вина [273, с. 80; 271, с. 

22].  
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У деяких ситуаціях можливо покладання цивільно-правової 

відповідальності на порушника і за відсутності визначеної умови 

відповідальності, наприклад, за відсутності провини. Коротко характеризуючи 

умови цивільно-правової відповідальності, можна зазначити, що 

протиправною є така поведінка, яке порушує імперативні норми права або 

санкціоновані законом умови договорів, в тому числі й прямо не передбачені 

правом, але що не суперечать загальним засадам і змісту цивільного 

законодавства. Під шкодою розуміється всяке применшення особистого і 

майнового блага; збитками є грошова оцінка майнових втрат (шкоди). Під 

причинним зв’язком між протиправним діянням (бездіяльністю) і шкодою 

(збитками) зазвичай розуміється об’єктивно існуючий різновид взаємозв’язку 

явищ, який характеризується тим, що в конкретній ситуації із двох 

взаємопов’язаних явищ – одне (причина) завжди передує іншому і породжує 

його, а інше (наслідок) – завжди є результатом дії першого. 

Що стосується вини як необхідного елементу складу правопорушення 

для настання цивільно-правової відповідальності, то тут ми дійшли висновку, 

що відповідальність за порушення грошових зобов’язань повинна 

застосовуватись незалежно від наявності чи відсутності вини. Отже, 

експедитор повинен нести відповідальність в будь-якому випадку 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. Тож, на нашу думку, відповідальність 

експедитора як учасника цивільного обороту, який здійснює підприємницьку 

діяльність (відповідно до Закону України «Про транспортно-експедиторську 

діяльність»), повинна будуватися на засадах ризику незалежно від наявності 

вини. 

Цивільно-правова договірна відповідальність класифікується за різними 

підставами. Так, залежно від підстав виникнення цивільних прав та обов’язків, 

що порушені, розрізняють договірну та недоговірну відповідальність 315, с. 
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366]. Залежно від розміру цивільно-правова відповідальність може бути 

повною, обмеженою та кратною (збільшеною) [315, с. 368]. 

Повна відповідальність полягає у відшкодуванні (компенсації) шкоди, 

завданої правопорушенням у еквівалентному (рівному) розмірі. Зокрема, 

збитки відшкодовуються у повному обсязі, якщо договором або законом не 

передбачено відшкодування у меншому або більшому розмірі (ч. 3 ст. 22 ЦК). 

Наявність і розмір збитків, завданих правопорушенням, доказується 

потерпілою особою. Так, при визначенні неодержаних доходів (упущеної 

вигоди) враховуються заходи, вжиті особою щодо їх одержання. Повна 

відповідальність проявляється і у компенсації моральної шкоди (ст. 23 ЦК 

України). Повна відповідальність при порушенні договірних зобов’язань 

включає також сплату неустойки у випадках, якщо така міра відповідальності 

за порушення зобов’язання встановлена договором або актом цивільного 

законодавства (ст. 624 ЦК України) [315, с. 368].  

В окремих випадках законодавець встановлює винятки із загального 

принципу повної відповідальності, а саме – допускає обмежену 

відповідальність. Обмежена відповідальність передбачає встановлення меж 

розміру збитків, які підлягають відшкодуванню. У таких випадках розмір 

завданої правопорушенням шкоди перевищує розмір відшкодування. 

Обмеження розміру відповідальності може бути обумовлено певним видом 

діяльності особи (ч. 2 ст. 924 ЦК, ст. 113 Статуту залізниць України (далі – 

СЗУ)), поведінкою кредитора (ст. 616 ЦК) або потерпілої особи (ч. 2 ст. 1193 

ЦК), майновим станом фізичної особи, яка заподіяла шкоду (ч. 4 ст. 1193 ЦК) 

тощо. Обмежена відповідальність може встановлюватися законом, договором 

або рішенням суду. При цьому не може обмежуватися (або скасовуватися) 

відповідальність за умисне порушення зобов’язань [315, c. 368].  

Сутність кратної відповідальності полягає в обов’язку сплати збитків у 

більшому розмірі, ніж розмір завданої майнової шкоди. Обчислення розміру 

стягнення здійснюється шляхом визначення завданих збитків та їх кратним 

помноженням. Згідно зі ст. ст. 230, 231 ЦК України у разі вчинення правочину 
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під впливом обману або насильства винна сторона відшкодовує іншій стороні 

збитки у подвійному розмірі та моральну шкоду. Кратний розмір 

відповідальності може встановлюватися і домовленістю сторін [315, с.  369]. 

Відповідно до ЦК України за порушення обов’язків за договором 

транспортного експедирування експедитор несе відповідальність перед 

клієнтом на загальних умовах. І на відміну від РФ, наш законодавець 

передбачає повну відповідальність експедитора перед клієнтом. Але 

договором можуть бути передбачені й інші види відповідальності. 

Так, при наданні експедиційних послуг, пов’язаних з перевезеннями 

вантажів у міжнародному сполученні, договором може бути встановлена 

відповідальність у розмірі прямо передбаченої суми розрахункових одиниць. 

Наприклад, відповідно до ч. 3 ст. 23 Конвенції про договір міжнародного 

автомобільного перевезення вантажів (КДПВ) розмір відповідальності 

експедитора при наданні експедиційних послуг, пов’язаних з перевезеннями 

вантажів, не може, однак, перевищувати 25 франків за кілограм відсутньої 

ваги брутто 128. Прикладом застосування такого виду відповідальності може 

бути справа № 927/1043/15, що розглядалась у Господарському суді 

Чернігівської області 17 вересня 2015 року 252. 

Крім цього, у попередніх підрозділах ми наводили практичні приклади 

застосування збільшеної відповідальності за порушення умов договору 

транспортного експедирування – сторонами за справою № 911/4645/15 було 

встановлено на випадок прострочення виконання зобов’язання 

відшкодування правопорушником 15 % річних, а у справі № 912/4092/15 – 

20 % річних. При виникненні спору між сторонами суди, дослідивши 

матеріали справи, задовольнили вимоги позивачів, в тому числі і щодо 

стягнення зазначених сум відсотків річних [227; 229]. 

Але, все ж таки, Закон України «Про транспортно-експедиторську 

діяльність» не містить конкретних за змістом та розміром положень про 

відповідальність експедитора перед клієнтом. 
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Згідно з ч. 1 та 3 ст. 14 означеного Закону експедитор відповідає перед 

клієнтом за кількість місць, вагу, якщо проводилося контрольне зважування в 

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. Експедитор несе відповідальність 

за дії та недогляд третіх осіб, залучених ним до виконання договору 

транспортного експедирування, у тому ж порядку, як і за власні дії. У разі 

прострочення доставки вантажу перевізник зобов’язаний відшкодувати другій 

стороні збитки, завдані порушенням строку перевезення, якщо інші форми 

відповідальності не встановлені договором, транспортними кодексами 

(статутами).  

Прикладом покладання на експедитора повної відповідальності 

відповідно до загальних норм цивільного законодавства є відповідальність за 

неналежне інформування клієнта, наприклад, за неповідомлення клієнта про 

хід розвантаження, зберігання, завантаження на автотранспорт, строк 

прибуття на адресу кінцевого отримувача, про проведення нових або зміну 

діючих нормативних актів з питань організації перевезень вантажів; про 

виявлені помилки (неточності) отриманої від замовника інформації, про 

орієнтовну або точну дату прибуття вантажу.  

Зазвичай відповідальність за неналежне інформування клієнта 

встановлюється у вигляді стягнення неустойки, розмір якої зазначається в 

договорі7. Але сторони можуть погодити і умову щодо повного відшкодування 

збитків на випадок невиконання експедитором обов’язку зі своєчасного 

інформування клієнта.  

Нині існує кілька систем побудови відповідальності експедитора 

змішаного перевезення, пов’язаних з неналежним виконанням договору 

перевезення. Найпоширенішим у світовій практиці є «мережевий принцип 

відповідальності», згідно з яким підстави відповідальності експедитора і її 

                                                      
7 Наприклад у справі № 13/358, що розглядалась у господарському суді міста Києва 234.  
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розміри, як правило, залежать від того, на якій ділянці перевезення відбулася 

подія, що спричинила відповідальність. Відповідальність експедитора 

визначається за правом тієї країни, яке регулює перевезення вантажів на даній 

ділянці перевезення [174, с. 135].  

Наприклад, у загальних правилах союзу експедиторів північних країн в 

параграфі 2 встановлюється: якщо була досягнута однозначна домовленість 

про використання певного виду транспорту, або якщо було доведено, що 

втрата, знецінення, пошкодження або затримка сталися під час перевезення 

певним видом транспорту, експедитор буде нести відповідальність згідно із 

законодавством про цей вид транспорту і загальноприйнятими умовами [183]. 

Тобто, відповідно до цієї системи відповідальність експедитора визначається 

за правилами того виду транспорту, на якому мали місце обставини, які стали 

причиною збитку. 

Іншою системою побудови відповідальності є однакова або базисна 

система відповідальності експедитора. У даному випадку підстави 

відповідальності експедитора перед власником вантажу не залежать від того, 

де була заподіяна шкода, і визначаються в договорі або в законі [174, с. 135]. 

Коносамент FIATA використовує змішану систему, що включає 

елементи базової і мережевої: якщо точно встановлено, під час перевезення 

яким видом транспорту завдано збитків, експедитор несе відповідальність 

згідно з правилами, що діють на даному виді транспорту. Якщо ж ділянку 

заподіяння шкоди встановити неможливо, відповідальність експедитора 

обмежується: за втрату або пошкодження вантажу – 2 СПЗ за кілограм ваги 

брутто або 666.67 СПЗ за місце або одиницю відвантаження залежно від того, 

яка сума вище; за затримку в доставці (якщо термін або дата доставки були 

узгоджені і включені в коносамент) – дворазовим фрахтом, належних 

експедитору. У будь-якому випадку експедитор втрачає право на обмеження 

відповідальності, вказане вище, якщо буде доведено, що шкода стала 

результатом його умисних дій або недбалості. Як і за договором 

перевезення, вантажоодержувач до пред’явлення позову експедитору 
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зобов’язаний заявити йому претензію. Причому термін пред’явлення 

претензії відповідно до коносаментом FIATA становить: за явними 

недоліками – негайно; за прихованими недоліками – сім днів з моменту здачі 

вантажу. Термін позовної давності по коносаменту становить дев’ять місяців 

з моменту здачі вантажу або після закінчення терміну, встановленого для 

оголошення вантажу втраченим. 

В нашій країні експедитор найчастіше несе відповідальність відповідно 

до базисного принципу відповідальності. Адже, якщо інше не встановлено 

договором, то експедитор перед клієнтом несе повну відповідальність згідно з 

вимогами чинного законодавства на загальних підставах (ст. ст. 610–625 ЦК 

України).  

Але у випадку, якщо між клієнтом та експедитором укладено 

транспортно-експедиційний договір з умовами надання експедиційних послуг 

у міжнародному сполученні, або якщо це буде чітко встановлюватися умовами 

договору8, то експедитор буде нести відповідальність згідно з мережевим 

принципом відповідальності, в якому можуть бути передбачені інші межі 

відповідальності експедитора. 

Щодо зменшення розміру відповідальності експедитора, то особливістю 

договору транспортного експедирування за законодавством нашої країни є 

таке: якщо експедитор тільки організовує перевезення вантажу, а сам не 

виступає як перевізник, він не несе відповідальності за збереження вантажу та 

за прострочення в доставці, за винятком тих випадків, коли експедитор взяв на 

себе таку відповідальність, шляхом поруки за дії перевізника (тобто аналог 

інституту делькредере в договорі комісії) [301, с. 195; 135, с. 151].   

Крім цього, відповідно до ст. 13 Закону України «Про транспортно-

експедиторську діяльність» експедитор здійснює страхування вантажу та своєї 

відповідальності згідно із законом та договором транспортного 

експедирування. Аналізуючи наведену статтю закону, стає зрозумілим, що 

                                                      
8 Наприклад, як то було встановлено в договорі між сторонами у справі №24/516-26/344/06-8/130/07, що 

розглядалась у Вищому господарському суді України 19.03.2008 р. 221. 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/1508266
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страхування експедитором вантажу та своєї відповідальності не є обов’язком 

останнього, тобто відповідно до ст. 6 Закону України «Про страхування» такий 

вид страхування буде належати до добровільного страхування. Але відповідно 

до Правил та рекомендацій щодо користування документами і формами 

FIATA 201 обов’язковою вимогою для емітента – експедиторської 

організації, що випускає коносамент FIATA, є наявність страхової 

відповідальності. Без цього випуск коносаменту неможливий. Кожний 

експедитор, який виписує коносамент FIATA, повинен застрахувати свою 

відповідальність за умовами цього коносаменту. Отже, у випадку, коли між 

сторонами виникають правовідносини з міжнародного експедирування згідно 

зі стандартами FIATA, договір страхування стає обов’язковим для 

експедитора. Тому відповідно до означених правил змінюється і обсяг 

відповідальності експедитора. Так, О.С. Кужко наводить слушне зауваження, 

з яким ми повністю погоджуємось: «Наприклад FBL (мультимодальний 

транспортний коносамент FIATA) – транспортний документ, який експедитор 

видає як перевізник та при цьому приймає на себе відповідальність за всю 

транспортну операцію від місця отримання вантажу до місця призначення. 

Але крайня межа відповідальності за вантаж за умовами «FBL» – близько 12 

доларів США за 1 кг. На законодавчому рівні корисно внести правило про 

необхідність суброгації права експедитора на компенсацію збитків щодо 

вантажу та фрахту вантажоволодільця за договорами перевезення, оформленої 

експедитором із перевізником, а також організувати вимогу до експедитора 

тільки страхування «експедиторських ризиків» і нічого більше» [135, с. 155]. 

Отже, в Україні на законодавчому рівні закріплено повний обсяг 

відповідальності експедитора. Але згідно з умовами договору цей обсяг 

відповідальності може бути збільшений або зменшений. У випадку укладення 

договору про надання транспортно-експедиційних послуг з міжнародним 

елементом та посиланням на правила FIATA експедитор несе обмежену 

відповідальність. 
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Ще одна проблема в рамках договору транспортного експедирування 

виникає тоді, коли не збігаються строки позовної давності за договором 

транспортного експедирування та договором перевезення. Експедитор може 

пред’явити судовий позив до перевізника протягом року (ч. 2 ст. 258 ЦК 

України), а клієнт може пред’явити позов до експедитора протягом трьох років 

(ст. 257 ЦК України). Необхідно встановити на законодавчому рівні строки 

позовної давності за спорами, які випливають із договорів транспортного 

експедирування і є не більше строків позовної давності за спорами, 

пов’язаними з договором перевезення вантажу. Тобто, строк позовної давності 

в один рік, бо експедитор у багатьох випадках не може поставити регресну 

вимогу до перевізника 301, с. 195. 

Необхідно чітко встановлювати строки очікування на можливість 

виконання договору після закінчення форс-мажору. Це цілком залежатиме від 

властивостей товару (строк придатності, необхідність у цьому товарі з 

перебігом часу та ін.). Звичайно строки коливаються від трьох днів до трьох 

місяців. 

Також необхідно ретельно зазначати органи, які підтверджують 

настання форс-мажору в тій чи іншій країні та порядок повідомлення про 

початок і закінчення форс-мажору, з обов’язковим зазначенням часових 

відрізків такого повідомлення 135, с. 144. 

Згідно з ч. 2 ст. 929 ЦК України допускається відступ від загальних 

правил про відповідальність перед клієнтом лише у випадку, якщо порушення 

зобов’язання експедитора викликане неналежним виконанням договорів 

перевезення. Очевидно, що це правило може бути застосоване лише до 

ситуації, коли експедитор укладає договір перевезення від власного імені. При 

укладенні договору перевезення від імені клієнта перевізник нестиме 

відповідальність безпосередньо перед клієнтом. У випадку, якщо 

експедитором буде доведено вину перевізника в порушенні зобов’язання, то 

відповідальність експедитора перед клієнтом визначається за тими ж 

правилами, за якими перед експедитором відповідає перевізник. Це може 
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призвести до зменшення відповідальності експедитора. Оскільки в рамках 

здійснення обов’язків за договором транспортного експедирування 

експедитор може укладати, крім договору перевезення, також договір 

зберігання, договір страхування та інші правочини, необхідно встановити, що 

при порушенні договору транспортного експедирування, яке викликане 

неналежним виконанням іншого договору, експедитор несе відповідальність 

перед клієнтом за тими ж правилами, за якими перед експедитором відповідає 

третя особа, яка порушила відповідний договір. Слід зазначити, що дане 

правило не суперечить нормам ст. 932 ЦК України, які виключають звільнення 

експедитора від відповідальності перед клієнтом за дії третіх осіб. У даному 

випадку йдеться не про звільнення від відповідальності, а про можливість 

зміни її в межах, установлених законом за винні дії за відповідним 

зобов’язанням [135, с. 146–147]. 

 

3.4. Особливості відповідальності клієнта за договором 

транспортного експедирування 

 

Цивільний кодекс України взагалі не передбачає можливості 

відповідальності клієнта за договором транспортного експедирування. А відповідно 

до ч. 2 ст. 14 ЗУ «Про транспортно-експедиторську діяльність» за невиконання 

або неналежне виконання обов’язків, які передбачені договором 

транспортного експедирування і цим Законом, експедитор і клієнт несуть 

відповідальність згідно з Цивільним кодексом, іншими законами та договором 

транспортного експедирування. 

Відповідно до того ж Закону основним обов’язком клієнта є надати 

експедитору повну, точну й достовірну інформацію щодо найменування, 

кількості, якості та інших характеристик вантажу, його властивостей, умов 

перевезення, іншу інформацію, необхідну для виконання експедитором своїх 

обов’язків за договором транспортного експедирування, а також документи, 

що стосуються вантажу, які потрібні для здійснення митного, санітарного та 



177 

інших видів державного контролю і нагляду, забезпечення безпечних умов 

перевезення вантажу. Клієнт зобов’язаний у порядку, передбаченому 

договором транспортного експедирування, сплатити належну плату 

експедитору, а також відшкодувати документально підтверджені витрати, 

понесені експедитором в інтересах клієнта в цілях виконання договору 

транспортного експедирування. Договором транспортного експедирування 

можуть бути передбачені й інші обов’язки клієнта (ст. 12). Отже, саме за 

невиконання або неналежне виконання зазначених обов’язків клієнт нестиме 

відповідальність перед експедитором. 

За загальними правилами, встановленими Цивільним кодексом України, 

до яких нас відсилає Закон України «Про транспортно-експедиторську 

діяльність», клієнт нестиме перед експедитором також повну відповідальність 

– згідно з положеннями глави 51 ЦК України. 

Розглянемо більш детально обов’язки клієнта і обсяг його 

відповідальності за кожне неналежне виконання або невиконання того чи 

іншого обов’язку. 

Насамперед клієнт повинен надати інформацію експедитору щодо 

вантажу та всі необхідні для здійснення договору документи. За порушення 

цього обов’язку клієнт відповідно до ч. 4 ст. 933 Цивільного кодексу України 

та ч. 2 ст. 14 ЗУ «Про транспортно-експедиторську діяльність» відповідає за 

збитки, завдані експедиторові у зв’язку з порушенням обов’язку щодо надання 

документів та інформації про властивості вантажу, умови його перевезення, а 

також інформацію, необхідну для виконання експедитором обов’язків, 

встановлених договором. 

Правила та рекомендації щодо користування документами і формами 

FIATA в частині стандартних умов (2009), що регулюють Мультимодальний 

транспортний коносамент FIATA, містять правила перевезення небезпечних 

вантажів та положення відповідальності продавця (термін «продавець» 

означає і включає вантажовідправника, вантажоодержувача, власника 

коносамента FBL, отримувача та власника вантажу) за ненадання інформації 
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щодо небезпечності вантажу, оскільки продавець зобов’язаний діяти 

відповідно до правил, обов’язкових за національним законодавством або за 

міжнародною конвенцією, стосовно перевезень вантажів небезпечного 

характеру і повинен у будь-якому випадку інформувати експедитора письмово 

про точний характер небезпеки, перш ніж вантаж небезпечного характеру буде 

прийнятий в розпорядження експедитора, і вказати йому, якщо це необхідно, 

яких запобіжних заходів слід вжити. Якщо продавець не надасть таку 

інформацію і експедитор не знатиме про небезпечний характер вантажу і про 

необхідні заходи обережності, які слід вжити, і якщо в будь-який час 

виявиться, що вантаж може становити загрозу для життя чи майна, то його 

може бути в будь-якому місці вивантажено, знищено або знешкоджено 

залежно від того, як вимагатимуть обставини, без компенсації. Продавець 

зобов’язаний відшкодувати експедитору вартість всіх збитків, пошкоджень, 

відповідальності або витрат, які виникли через те, що експедитор прийняв 

вантаж у своє розпорядження, або здійснював його перевезення, або будь-яке 

обслуговування цього вантажу. Тягар доказу того, що експедитор знав про 

точний характер небезпеки, що виникає під час перевезення згаданого 

вантажу, покладається на продавця. Якщо вантаж буде становити небезпеку 

для життя або майна, то його слід відповідним чином вивантажити, або 

залишити в певному місці, або знищити, або знешкодити. Якщо така небезпека 

не була викликана виною або халатністю експедитора, він не буде нести 

відповідальності, і продавець зобов’язаний відшкодувати йому збитки всіх 

втрат, пошкоджень, відповідальності і витрат, що виникли через це [201]. 

На практиці спори щодо відповідальності клієнта за ненадання або 

несвоєчасне надання необхідних для виконання умов транспортно-

експедиційного договору вирішуються відповідно до загальних положень 

Цивільного кодексу та Господарського кодексу України, ЗУ «Про 

транспортно-експедиційну діяльність». Але треба підкреслити, що 

законодавством не передбачені будь-які негативні наслідки на випадок 
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невиконання зазначеного обов’язку клієнта, що підтверджується і судовою 

практикою 243. 

Отже, на нашу думку, задля уникнення винесення неправильних за 

змістом судових рішень ст. 934 ЦК України потрібно змінити і викласти у 

наступній редакції: «Стаття 934. Відповідальність експедитора і клієнта. 1. За 

порушення обов’язків за договором транспортного експедирування 

експедитор відповідає перед клієнтом відповідно до глави 51 цього Кодексу. 

2. За порушення обов’язків за договором транспортного експедирування 

клієнт відповідає перед експедитором відповідно до глави 51 цього Кодексу». 

Як бачимо, відповідальність експедитора і клієнта не відрізняється від 

інших цивільно-правових зобов’язань. І експедитор, і клієнт за порушення 

умов договору несуть загальну відповідальність відповідно до глави 51 ЦК 

України. Експедитор має право вимагати від клієнта сплати основного 

грошового боргу з нарахуванням відсотків річних за користування чужими 

грошовими коштами, інфляційних витрат, а в частині, не покритій відсотками, 

також відшкодування збитків, викликаних простроченням сплати грошового 

боргу. Крім цього, експедитор має право скористуватись таким засобом 

забезпечення зобов’язання, як притримання вантажу, у випадку непогашення 

боргу клієнта, реалізувати вантаж через публічні торги, а якщо суми реалізації 

вантажу недостатньо для погашення боргу, стягнути з клієнта у судовому 

порядку залишок завданих збитків, так само з урахуванням відсотків річних, 

неустойки або пені, інфляційних витрат.  

 

Висновки до розділу 3 

 

Наприкінці розділу можна зробити такі висновки. 

1. Під цивільно-правовою відповідальністю за договором транспортного 

експедирування ми можемо розуміти одну із форм державного примусу, що 

полягає у стягненні судом з правопорушника на користь потерпілого майнових 

санкцій та перекладає на правопорушника невигідні майнові наслідки його 
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поведінки і спрямована 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.  

2. Видами правових наслідків порушення договору транспортного 

експедирування за ЦК України є: 1) припинення транспортно-експедиційного 

зобов’язання у зв’язку з односторонньою відмовою від нього (якщо це 

встановлено договором або законом) або розірвання договору транспортного 

експедирування; 2) зміна умов транспортно-експедиційного зобов’язання; 

3) сплата неустойки; 4) відшкодування збитків та моральної шкоди. 

3. Особливістю такого правового наслідку за неналежне виконання або 

невиконання договору транспортного експедирування буде стягнення з 

правопорушника штрафу та/або пені, а також 3 % річних та інфляційні витрати 

у випадку прострочення виконання зобов’язання. Крім цього, відповідно до 

чинного законодавства в договорі транспортного експедирування сторони 

мають право встановити інший відсоток річних, який буде підлягати 

стягненню за прострочення виконання зобов’язання (цю можливість сторони 

досить часто використовують на практиці). 

4. Особливістю такого правового наслідку за неналежне виконання або 

невиконання договору транспортного експедирування, як відшкодування 

збитків та моральної шкоди, є те, що до збитків за означеним договором будуть 

відноситись: 1) вартість втраченого, пошкодженого або знищеного майна, 

визначена відповідно до вимог законодавства; 2) додаткові витрати (штрафні 

санкції, сплачені іншим суб’єктам, вартість додаткових робіт, додатково 
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витрачених матеріалів тощо), понесені стороною, яка зазнала збитків 

внаслідок порушення саме транспортно-експедиційного зобов’язання другою 

стороною (у цьому випадку дуже важливо довести, що штрафні санкції були 

понесені внаслідок порушення зобов’язання саме іншою стороною 

зобов’язання, а не внаслідок дій третіх осіб); 3) неодержаний прибуток 

(втрачена вигода), на який сторона, яка зазнала збитків, мала право 

розраховувати у разі належного виконання зобов’язання другою стороною, 

причому обов’язково підтверджені письмовими доказами; 4) матеріальна 

компенсація моральної шкоди 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. 

5. Підставою цивільно-правової відповідальності за договором 

транспортного експедирування є порушення договірного зобов’язання, тобто 

за означеним договором. До умов настання правових наслідків у зв’язку з 

невиконанням особою свого обов’язку порушення договору транспортного 

експедирування входять: шкода, протиправність (невиконання добровільно 

або неналежне виконання обов’язку), причинний зв’язок між протиправністю 

та завданою шкодою, вина особи, яка порушила зобов’язання. 

6. Відповідальність експедитора і клієнта не відрізняється від інших 

цивільно-правових зобов’язань. І експедитор, і клієнт за порушення умов 

договору несуть загальну відповідальність згідно з ЦК України. Експедитор 

має право вимагати від клієнта сплати основного грошового боргу з 

нарахуванням відсотків річних за користування чужими грошовими коштами, 

інфляційних витрат, а в частині, не покритій відсотками, також відшкодування 

збитків, викликаних простроченням сплати грошового боргу. Експедитор має 

право скористуватись таким засобом забезпечення зобов’язання, як 

притримання вантажу, у випадку непогашення боргу клієнта, реалізувати 

вантаж через публічні торги, а якщо суми реалізації вантажу недостатньо для 

погашення боргу, стягнути з клієнта у судовому порядку залишок завданих 
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збитків, так само з урахуванням відсотків річних, неустойки або пені, 

інфляційних витрат.  
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ВИСНОВКИ 

 

Договір транспортного експедирування має довгу історію, але в нашій 

країні тривалий час він не існував в якості самостійної договірної конструкції. 

Навіть на сьогодні існують дискусії щодо його самостійності, що пов’язано з 

невідповідністю норм Господарського кодексу України нормам Цивільного 

кодексу України. Цивільний кодекс УРСР 1922 р. не включав норм, що 

регулювали договори перевезення, і протягом багатьох років норми про 

договір транспортного експедирування були відсутні в кодифікованих актах 

цивільного законодавства. У ті часи він розглядався як різновид договору 

комісії: договір транспортного експедирування визначався як такий договір, 

за яким одна сторона (експедитор) зобов’язується вступити в договір 

перевезення вантажу від свого імені, але за рахунок іншої сторони (клієнта). 

Отже, експедитор укладав від свого імені договір перевезення за рахунок 

клієнта. Тобто експедиторська діяльність була пов’язана з виконанням 

експедитором юридичних дій, що більш притаманно договору комісії. 

Пізніше в Основах цивільного законодавства Союзу РСР 1961 р. 

з’явились положення щодо перевезення вантажу, але договір транспортного 

експедирування все ще не визнавався законодавцем на цьому рівні. Але в ці ж 

роки були прийняті транспортні статути, наприклад, Статут автомобільного 

транспорту УРСР, в якому містився перелік транспортно-експедиційних 

операцій та послуг, що здійснюється підприємствами і організаціями 

автотранспорту загального користування, а також порядок здійснення цих 

операцій і послуг, які встановлюються правилами, передбаченими в цьому ж 

статуті. 

З цього часу науковці стали приділяти увагу транспортному 

експедируванню. Вчені досліджували питання цілей транспортно-

експедиційної діяльності, її предмета, змісту, тобто операції та послуги, що 

виконуються в ході транспортно-експедиційних дій, з’явились суперечки 

щодо самостійності транспортно-експедиційного договору. 
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Із 2004 р., з моменту вступу в силу Цивільного кодексу України, договір 

транспортного експедирування на законодавчому рівні набув самостійності. 

На сьогодні ми маємо встановлене законодавцем поняття договору 

транспортного експедирування, а також вимоги до його форми та укладення, 

основні положення щодо відповідальності експедитора та клієнта. 

Господарський кодекс України містить лише одну статтю, присвячену 

договору транспортного експедирування. Крім цього, в 2004 р. набрав сили 

спеціальний нормативно-правовий акт, що регулює діяльність у сфері 

транспортного експедирування – Закон України «Про транспортно-

експедиторську діяльність». Частина 1 ст. 8 та п. 2 ст. 16 Закону України «Про 

транспортно-експедиторську діяльність» ввели у систему правовідносин 

експедитора та вантажовласника поняття «правила транспортно-

експедиторської діяльності». Ці правила мають бути затверджені урядом 

України, але донині цього не відбулося.  

На сьогоднішній день за своїм змістом договір транспортного 

експедирування є комплексним документом, що містить положення окремих 

самостійних договорів. І хоча предметом договору транспортного 

експедирування є досить велике коло послуг, але всі вони підпорядковані 

єдиній меті – звільненню вантажовідправника (вантажоодержувача) від 

турбот, пов’язаних з перевезенням вантажу. 

Юридичною характеристикою означеного договору буде: договір 

транспортного експедирування є договором взаємним (двостороннім), 

консенсуальним, оплатним. Цей договір не належить до публічних договорів. 

Характерними ознаками договору транспортного експедирування 

будуть: а) метою договору є організація та/або перевезення вантажу; б) сторонами 

за означеним договором є специфічні суб’єкти – експедитор та клієнт. 

Експедитором є суб’єкт підприємницької діяльності, клієнтом може бути 

будь-яка особа; в) основними обов’язками експедитора будуть: організація 

перевезення вантажу транспортом і за маршрутом, вибраним ним самим або 

клієнтом, забезпечення відправки і одержання вантажу; укладення від імені 
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клієнта або від свого імені договору перевезення вантажу. Крім цього, на 

експедитора можуть бути покладені додаткові обов’язки з отримання 

необхідних для експорту або імпорту документів, виконання митних 

формальностей, перевірка кількості та стану вантажу, його завантаження та 

вивантаження, сплата мита, зборів та інших витрат, зберігання вантажу; г) за 

договором транспортного експедирування експедитор може надавати послуги 

юридичного характеру – наприклад, організація перевезення вантажу, 

оформлення документів тощо, та послуги фактичного характеру – відправка 

та одержання вантажу тощо; д) договір транспортного експедирування може 

містити перелік додаткових, допоміжних послуг, що повинні надаватись 

експедитором.   

Договір транспортного експедирування має всі ознаки договору про 

надання послуг. Його предметом буде комплекс дій, пов’язаних з виконанням 

або організацією виконання транспортно-експедиційних послуг, пов’язаних з 

перевезенням вантажу. Немайновим результатом таких дій буде відправлення 

або отримання вантажу, доставка вантажу одержувачу, тобто задоволення 

потреб клієнта в організації перевезення. В транспортно-експедиційній 

діяльності проявляються і такі властивості послуги, як надання цих послуг 

особисто виконавцем і їх невіддільність від нього тощо. 

Договір про надання транспортно-експедиційних послуг може містити 

умови договору підряду – як-то маркування, упаковка товару, вантажно-

розвантажувальні роботи, але відрізняти досліджуваний договір від договору 

підряду буде саме його мета – організація та/або здійснення перевезення 

вантажу, а матеріальний результат, що притаманний договору підряду, буде 

лише додатковою умовою транспортно-експедиційного договору. 

За своєю юридичною природою договір транспортного експедирування 

схожий з такими договорами про надання послуг, як договір доручення, 

комісії, перевезення, зберігання та агентський договір. Від зазначених 

договорів його вирізняють передусім мета та предмет зобов’язання. Але 

основною проблемою судової практики є розмежовування договору 
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транспортного експедирування від договору перевезення. Вивчивши та 

проаналізувавши судову практику, ми дійшли висновку, що основним для 

договору транспортного експедирування є наявність умов саме з організації 

перевезення вантажу. 

Договір транспортного експедирування має укладатись виключно у 

письмовій формі з підписами сторін, але він вважається вчиненим в письмовій 

формі у випадку надіслання оферентом письмової пропозиції щодо укладення 

договору транспортного експедирування і акцептування її іншою стороною 

договору шляхом виконання умов договору. Крім того, цей договір також буде 

вважатись укладеним в письмовій формі у випадку, якщо його зміст буде 

зафіксовано в одному або кількох документах, у листах, телеграмах, якими 

обмінялися експедитор та клієнт. 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). 

Сторони за договором транспортного експедирування мають право 

відмовитись від виконання договору у будь-який час, але ми підтримуємо 

думку, що це право повинно бути обмежено конкретним строком, 

встановленим на законодавчому рівні.  

Ми погоджуємось з думкою, що існуючий на сьогодні перелік істотних 

умов договору транспортного експедирування, який встановлений в ЗУ «Про 

транспортно-експедиторську діяльність», є за своєю суттю структурними 

елементами договору. Істотні умови досліджуваного договору – його предмет, 

ціна та строк. Предметом договору транспортного експедирування є діяльність 

експедитора з надання послуг з організації та/або перевезення вантажу клієнта. 

Ці послуги ми можемо поділити 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. 
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І виокремити якісь дії, що їх експедитор повинен вчинити для досягнення мети 

договору в якості основних чи допоміжних, тут неможливо. 

Сторонами за досліджуваним договором є експедитор та клієнт. 

Клієнтом може бути власник вантажу, або вантажовідправник, або 

вантажоотримувач. В іншому випадку договір транспортного експедирування 

збігатиметься з договором перевезення. Але, на нашу думку, укладати договір 

транспортного експедирування від імені клієнта має право і його представник.  

Договір транспортного експедирування може бути укладеним на 

користь третьої особи – вантажоодержувача. У такому випадку 

вантажоодержувач не матиме права самостійної вимоги щодо договору 

транспортного експедирування. Винятком можуть бути випадки, коли договір 

транспортного експедирування буде містити умови, згідно з якими 

вантажоодержувач матиме право самостійної вимоги за цим договором. 

Експедитором може бути тільки суб’єкт господарювання. Якщо 

експедитор самостійно, власними силами надає послуги з міжнародного 

перевезення вантажів автомобільним транспортом, то в такому випадку він 

повинен мати ліцензію для здійснення такої діяльності.  

У зв’язку з невизначеністю позиції законодавця щодо обов’язку обрання 

маршруту перевезення вантажу і задля уникнення проблем у практиці ми 

пропонуємо змінити відповідні статті Цивільного кодексу України, 

Господарського кодексу України та Закону України «Про транспортно-

експедиторську діяльність» та викласти їх в наступних редакціях: п. 2 ч. 1 ст. 

929 Цивільного кодексу України та п. 2 ч. 1 ст. 316 Господарського кодексу 

України: «Договором транспортного експедирування може бути встановлено 

обов’язок експедитора укласти від свого імені або від імені клієнта договір 

перевезення вантажу, забезпечити відправку і одержання вантажу, а також 

інші зобов’язання, пов’язані з перевезенням», а ст. 11 Закону України «Про 

транспортно-експедиторську діяльність» доповнити пунктом: «Експедитор 

зобов’язаний організувати перевезення вантажу транспортом і за маршрутом, 

вибраним експедитором, якщо інше не встановлено договором». 
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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, і 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, вчинені експедитором, були саме в 

інтересах клієнта.  

Відповідно до аналізу ст. 13 ЗУ «Про транспортно-експедиторську 

діяльність» експедитор здійснює страхування вантажу та своєї 

відповідальності згідно із законом та договором транспортного 

експедирування. Але означена дія є скоріш правом, а не обов’язком 

експедитора. Ми пропонуємо викласти ст. 13 Закону України «Про 

транспортно-експедиторську діяльність» наступним чином: «експедитор 

зобов’язаний здійснити страхування вантажу та своєї відповідальності згідно 

із законом та договором транспортного експедирування», що відповідало б 

меті транспортно-експедиційного договору». 

У зв’язку з тим, що договір транспортного експедирування є 

двосторонньо зобов’язуючим правочином, то виокремити, хто зі сторін є 

кредитором, а хто боржником неможливо. І при заміні сторони в зобов’язанні 

в юридичній практиці України найчастіше використовується інститут заміни 

кредитора, адже в такому випадку не потрібно отримувати письмову згоду 

контрагента на заміну сторони.  

За договором транспортного експедирування до нового кредитора 

переходять всі права вимоги, що належали первісному кредиторові, а у 

випадку невиконання або невиконання обов’язків – і право вимагати від 

боржника виконання дій, що становлять забезпечення зобов’язання, 

наприклад, сплати неустойки, пені, виконання обов’язків боржника 

поручителем тощо, а також відшкодування завданих збитків. 
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На нашу думку, у випадку укладення договору транспортного 

експедирування  «від дверей до дверей» його істотними умовами повинні бути 

місце відправлення та місце доставки вантажу. При укладення 

довгострокового договору транспортного експедирування з умовами 

неодноразового здійснення експедитором послуг щодо організації та/або 

перевезення вантажу місце відправлення та місце доставки вантажу не повинні 

бути його істотними умовами, але мають чітко встановлюватись у 

обов’язкових додатках до такого довгострокового договору. 

Правовим наслідком неналежного виконання або невиконання договору 

транспортного експедирування буде стягнення з правопорушника штрафу 

та/або пені а також 3 % річних та інфляційні витрати у випадку прострочення 

виконання зобов’язання. Але в більшості випадків сторони, користуючись 

диспозитивністю норми Цивільного кодексу України, домовляються щодо 

стягнення більшого відсотка річних, ніж передбачено Законом – 15 %, 20 % 

тощо – на випадок невиконання або неналежного виконання умов договору.   

До збитків за договором транспортного експедирування будуть 

належати: 1) вартість втраченого, пошкодженого або знищеного майна, 

визначена відповідно до вимог законодавства; 2) 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; 3) неодержаний 

прибуток (втрачена вигода), на який сторона, яка зазнала збитків, мала право 

розраховувати у разі належного виконання зобов’язання другою стороною; 

4) матеріальна компенсація моральної шкоди у випадках, прямо передбачених 

у договорі.  

Основною підставою настання відповідальності за договором 

транспортного експедирування є правопорушення – порушення суб’єктивного 

права сторони договору.  

Умовами настання цивільно-правової відповідальності, тобто складом 

цивільного правопорушення, є: протиправна поведінка (дія чи бездіяльність) 
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особи; шкідливий результат такої поведінки (наявність шкоди); причинний 

зв’язок між протиправною поведінкою і шкодою; вина особи, яка заподіяла 

шкоду.  

Протиправність поведінки сторін договору транспортного 

експедирування містить у собі всі три форми такої поведінки: рішення, дія або 

дії, бездіяльність. Експедитор нестиме відповідальність перед клієнтом за 

рішення, дії або бездіяльність перевізників, вантажників, інших осіб, які 

будуть здійснювати експедиторські послуги. 

Шкідливим результатом (шкодою, збитками) за договором 

транспортного експедирування буде зменшення або знищення майнової, 

немайнової чи іншої сфери потерпілої сторони.  

Що стосується вини особи, то відповідно до чинного законодавства 

України підставою для звільнення боржника – транспортного експедитора від 

відповідальності може бути лише неможливість виконання його обов’язків 

внаслідок «непереборної сили», «форс-мажорної обставини» та «випадку». 

Але, на нашу думку, у зв’язку з тим, що експедитор є суб’єктом 

господарювання, і ми вважаємо, що він повинен обов’язково укладати договір 

страхування своєї відповідальності, то експедитор має нести відповідальність 

перед клієнтом за невиконання або неналежне виконання умов договору у 

будь-якому випадку, в тому числі й за невиконання або неналежне виконання 

умов договору третьою особою, наприклад перевізником. На нашу думку, 

єдиним випадком, коли експедитор може бути звільнений від 

відповідальності, це якщо він виступає одночасно перевізником, а договір 

прямо передбачав умови, відповідно до яких експедитор може бути звільнений 

від відповідальності. 

Згідно з чинним законодавством експедитор несе повну відповідальність 

перед клієнтом за невиконання або неналежне виконання умов договору. Але 

відповідно до умов договору цей обсяг відповідальності може бути 

збільшений або зменшений. У випадку, якщо між клієнтом та експедитором 

укладено транспортно-експедиційний договір з умовами надання 
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експедиційних послуг у міжнародному сполученні, то експедитор буде нести 

відповідальність згідно з мережевим принципом відповідальності, в якому 

можуть бути передбачені інші межі відповідальності експедитора. У випадку 

укладення договору про надання транспортно-експедиційних послуг з 

міжнародним елементом та посиланням на правила FIATA експедитор несе 

обмежену відповідальність. 

Ще однією проблемою в рамках договору транспортного 

експедирування є те, що строки позовної давності за договором транспортного 

експедирування та договором перевезення не збігаються. Експедитор може 

пред’явити судовий позов до перевізника протягом року (ч. 2 ст. 258 ЦК 

України), а клієнт може пред’явити позов до експедитора протягом трьох років 

(ст. 257 ЦК України). На нашу думку, необхідно встановити на законодавчому 

рівні строки позовної давності за спорами, які випливають із договорів 

транспортного експедирування і договорів перевезення вантажу.  

Клієнт, відповідно до ч. 2 ст. 14 ЗУ «Про транспортно-експедиторську 

діяльність» за невиконання або неналежне виконання умов договору також 

несе повну відповідальність перед експедитором згідно з положеннями глави 

51 ЦК України. Але Цивільний кодекс України не містить подібної норми, що 

призводить на практиці до винесення неправильних за змістом, або не досить 

обґрунтованих рішень. На нашу думку, задля уникнення винесення 

неправильних за змістом судових рішень ст. 934 Цивільного кодексу потрібно 

змінити і викласти у наступній редакції: «Стаття 934. Відповідальність 

експедитора і клієнта. 1. За порушення обов’язків за договором транспортного 

експедирування експедитор відповідає перед клієнтом відповідно до глави 51 

цього Кодексу. 2. За порушення обов’язків за договором транспортного 

експедирування клієнт відповідає перед експедитором відповідно до глави 51 

цього Кодексу». 

Задля встановлення самостійності досліджуваного договору 

пропонуємо ч. 4 ст. 306 ГК України щодо допоміжності транспортного 
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експедирування стосовно договору перевезення вантажу виключити і 

викласти ст. 306 в наступній редакції:  

«1. Перевезенням вантажів у цьому Кодексі визнається господарська 

діяльність, пов’язана з переміщенням продукції виробничо-технічного 

призначення та виробів народного споживання залізницями, автомобільними 

дорогами, водними та повітряними шляхами, а також транспортування 

продукції трубопроводами.  

2. Суб’єктами відносин перевезення вантажів є перевізники, 

вантажовідправники та вантажоодержувачі.  

3. Перевезення вантажів здійснюють вантажний залізничний транспорт, 

автомобільний вантажний транспорт, морський вантажний транспорт та 

вантажний внутрішній флот, авіаційний вантажний транспорт, 

трубопровідний транспорт, космічний транспорт, інші види транспорту.  

5. Загальні умови перевезення вантажів, а також особливі умови 

перевезення окремих видів вантажів (вибухових речовин, зброї, отруйних, 

легкозаймистих, радіоактивних та інших небезпечних речовин тощо) 

визначаються цим Кодексом і виданими відповідно до нього транспортними 

кодексами, транспортними статутами та іншими нормативно-правовими 

актами.  

6. Відносини, пов’язані з перевезенням пасажирів та багажу, 

регулюються Цивільним кодексом України та іншими нормативно-правовими 

актами».  

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. 

На нашу думку, законодавче розділення транспортно-експедиційних 

послуг на основні й додаткові не має практичного значення і запропоновано 

скоригувати відповідні норми Цивільного та Господарського кодексів. Статтю 

316 ГП України та ст. 929 ЦК України викласти в наступній редакції:  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
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«1. За договором транспортного експедирування одна сторона 

(експедитор) зобов’язується за плату і за рахунок другої сторони (клієнта) 

виконати або організувати виконання визначених договором послуг, 

пов’язаних з перевезенням вантажу. 

Договором транспортного експедирування може бути встановлений 

обов’язок експедитора організувати перевезення вантажу транспортом і за 

маршрутом, вибраним експедитором або клієнтом, укладати від свого імені 

або від імені клієнта договір перевезення вантажу, забезпечувати відправку і 

одержання вантажу, а також виконання інших зобов’язань, пов’язаних із 

перевезенням. 

2. Плата за договором транспортного експедирування здійснюється за 

цінами, що визначаються відповідно до глави 21 цього Кодексу». 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15/print#n1356
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