
Семінарське заняття 10 

Тема: Послуги. Договори перевезення та транспортного експедирування 

Тема семінарського заняття: Види перевезень та їх правове регулювання 

Мета: дослідження видів договорів перевезення та визначення критеріїв їх поділу на підставі 

аналізу норм Цивільного кодексу України та інших актів законодавства України. 

 

 План 

1. Види договору перевезення за Цивільним кодексом України 

2. Загальна характеристика договору перевезення пасажира та багажу  

3. Договори перевезення вантажів автомобільним транспортом 

4. Договір чартеру (фрахтування) у цивільному праві України  

5. Правове регулювання перевезень вантажів в прямому змішаному сполученні 

 

Ключові поняття та категорії: договір, класифікація, предмет, перевезення вантажу, багажу, 

пасажира; транспортний засіб, перевізник, договір чартеру, провізна плата, форма договору, 

транспортне експедирування, товаро-транспортна накладна (квиток пасажира, багажна квитанція). 

 

Реферати 

1. Страхування об’єктів та пасажирів при виконанні договорів перевезення. 

2. Виконання договору транспортного експедирування. 

3. Тайм-чартер та договір лізингу судна, як різновиди договору фрахтування. 

4. Особливості договору морського чартеру 

5. Договір повітряного чартеру у міжнародному приватному праві 

 

Питання для активізації знань студентів 

1. Дати визначення договору про надання послуг 

2. Визначити сторони договору про надання послуг 

3. Охарактеризувати правове регулювання договорів перевезення 

4. Що є предметом договорів перевезення? 

5. Як визначається строк доставки вантажу, багажу, пасажира? 

6. Назвіть способи захисту прав, інтересів відправника. 

7. Як ви розумієте пряме змішане сполучення? 

8. Відмінні ознаки договору чартеру, договору перевезення транспортом загального користування. 

9. Охарактеризуйте предмет договору перевезення. 

10. Які умови відмови від договору транспортного експедируваня? 

11. Назвіть види перевезення за способом перевезення. 
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Методичні рекомендації 

До першого питання. Студенти при відкритті даного питання повинні дослідити види договорів 

перевезення та критеріїв їх поділу на підставі аналізу норм Цивільного кодексу України та інших актів 

законодавства України. У нормах Глави 64 Цивільного кодексу України зазначено різні види договорів 

перевезення: договір перевезення вантажу, договір перевезення пасажира та багажу, договір чартеру 

(фрахтування), договір перевезення в прямому змішаному сполученні, довгостроковий договір, 

договір перевезення транспортом загального користування. Зазначені договори виділено за різними 

критеріями. Також бажано надати коротку характеристику кожного з них. 

До другого питання. Студенти повинні дослідити нормативне визначення договору 

перевезення пасажира та багажу за Цивільним кодексом України, проаналізувати визначення та дані в 

транспортних статутах та кодексах, підзаконних нормативно-правових актах; встановити специфіку 

правовідносин з перевезення пасажира та багажу та визначити особливості їх правового регулювання. 

Також варто зосередити увагу на необхідності розмежування категорій загального (узагальненого 

підходу до розуміння сутності перевезень пасажирів та їх правове регулювання на рівні Цивільного 

кодексу України, в тому числі на рівні конструкції договору перевезення пасажира та багажу) та 

окремого чи спеціального (врахування особливостей перевезень пасажирів різними видами 

транспорту). Студенти мають надати загальну характеристику цьому договору та визначити його 

істотні умови.  

До третього питання. Розкриваючи дане питання студенти в першу чергу мають визначити 

історичні аспекти розвитку договору перевезення у вітчизняному праві та системи нормативно-

правових актів України, що регулюють договір перевезення вантажів автомобільним транспортом; 

розкрити системи договорів перевезення вантажів автомобільним транспортом; аналіз правової 

природи, поняття та характеристики договорів перевезення конкретних вантажів автомобільним 

транспортом та довгострокових (річних) договорів; також студенти повинні окремо зупинитися на 

визначенні змісту договорів перевезення вантажів автомобільним транспортом; конкретизація та 

систематизація прав та обов’язків суб’єктів цих договорів. Студенти мають провести дослідження 

порядку укладання та оформлення таких договорів, правової характеристики припинення договорів 

перевезення вантажів автомобільним транспортом та визначити цивільно-правову відповідальність за 

договорами перевезення вантажів автомобільним транспортом. 

До четвертого питання. Для розкриття даногого питання необхідно проаналізувати поняття та 

виявити правову природу договору фрахтування (чартеру); надати загальну характеристику цьому 

виду договорів перевезення; здійснити аналіз різновидів договору фрахтування; визначити 

необхідність всіх документів для укладення і дійсності договору чартеру; проаналізувати права та 

обов’язки сторін, а також особливості відповідальності при виконання чартерних перевезень. 

До п’ятого питання. Розкриваючи дане питання студенти мають здійснити аналіз історичного 

розвитку законодавства, що регулює перевезення вантажів, що відбуваються в прямому змішаному 

сполученні; – визначити види договорів перевезення, що опосередковують транспортування вантажів 

у прямому змішаному сполученні; – встановити коло учасників договірних правовідносин, пов’язаних 

з перевезеннями вантажів в прямому змішаному сполученні та визначити їх правовий статус; – 

проаналізувати дії вантажовідправника та первісного перевізника, що передують договору 

перевезення вантажу в прямому змішаному сполученні, спрямовані на організацію перевізного 

процесу, та нерозривно пов’язані з укладанням вказаного договору; – надати правову характеристику 

договору перевезення вантажу в прямому змішаному сполученні, встановити місце досліджуваного 

договору в системі договорів перевезення, дослідити особливості його змісту; – з’ясувати, за 

допомогою яких правових форм здійснюється перевалка вантажів, що перевозяться в прямому 

змішаному сполученні; – встановити підстави та умови відповідальності перевізників за незбереження 

та прострочення в доставці вантажів за договором перевезення вантажу в прямому змішаному 

сполученні. 

 Викладачі                                                         Скляренко Ю.М. 

                                                                            Децюра Ю.В.  
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