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ПЕРЕДМОВА 

Друге видання навчального посібника з дисципліни «Транспор

тно-експедиторська діяльність» пропонується для студентів спеціа
льн C'l'i « рrанізація перевезень і управління на транспорті (за ви

д ми траttспорту)» транспортних вищих навчальних закладів Укра
\'ІІи . )l,исципліна «Транспортно-експедиторська діяльність» є необ

хідІІОЮ сnеціальною дисципліною для підготовки інженерів з тран
спорту спеціальності «Організації перевезень і управління на тран
спорті (повітряному)». Предметом дисципліни є система експеди

ційного обслуговування перевезень зовнішньоторговельних та тра

нзитних вантажів при прямих та змішаних сполученнях від ванта
) ідnр нюса до вантажоодержувача в умовах ринкових відносин. 

І І І м ТОІО вюсладення дисципліни є формування системи 
р І'ИЧІJИХ СІІ в транспортного та експедиторського обслугову

вашІЯ з урахуванням технічних, технологічних, економічних і пра
вових аспектів та практичне застосування методів організації та 
технології супроводження вантажів протягом усього шляху сліду

вання «від дверей до дверей». 
Транспортно-експедиторська діяльність безпосередньо 

пов'язана з організацією товарапостачання на підприємства опто
вої та роздрібної торгівлі. Тому основна частина вантажопотоків, 

що обслуговуються транспортно-експедиторським підприємствами 
L~ р nотоки торгових підприємств. Реалізація функції това-

І 11 'І' ня вимагає від підприємств значних інвестицш капіталу 
о р сурси , д ю<их відносяться складські приміщення, запаси, тех
ІІОJ!ОГіtше устатt<ування, персонал, а також транспортні засоби для 
постачання товару споживачу. Тому для підвищення ефективності 

товаропостачання, зниження транспортних витрат, підвищення 

якості обслуговування споживачІВ, організація транспортно
експедиторської діяльності передається спеціалізованим транспор

тно-ексnедиційним підnриємствам, які мають необхідну матеріаль
Ію-технічну базу (складські приміщення для збереження й обробки 
вантажів, парк автомобілів, необхідний персонал). 

В сучасній навчальній літературі у галузі транспортного експеди

рування замало комплексних видань з організації транспортно-
ксnедиторської діяльності різними видами транспорту, майже від

Суt'lІі видання в яких вивчається застосування новітніх інформацій
щtх технологій в цій сфері, що негативІІа впливає на якість знань 

студентів . Тому метою видання начального посібника є системати-
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зоване викладення комплексу знань з організації транспортно

експедиторської діяльності різними видами транспорту. У навчаль

ному посібнику наводиться інформація про основи та правове регу

лювання транспортно-експедиторської діяльності ; документальне 

оформлення доставки вантажу; базисні умови nостачань у міжнаро
дній торгівлі; експедиторську, транспоршу і товарно-супровідну 
документацію; розробку технологічного нроцссу доставки вантажів; 

оперативне управління транспортним ІІJЮцссом та організацію 
складського господарства. 

Посібник було дооnраuьовшю та дОІІОВІІСІЮ •юсилшшями на дію
чі на сьогоднішній день норма'І 'І1НІІО-нравооі документи у сфері екс
педирування. Джерелами інфоrмшtїі, крім нормативно-правових до
кументів, стали наукові )tОСJ ІЇ ) tжсннн вітчизняних та· зарубіжних уче
них, а також навчаЛІ.но-мсто)1ична література. Основний матеріал 

посібника викладено у 2 ро-зд ілах, які відповідають структурі дисци
пліни. Основні поrІНТї'Я і r JІІО•юоі слова зведено у предметний пока
жчик. У посібнику ІІавсдсІІО ІІрнюш;tи рішення задач, задачі і тести 
для самоконтролю, ІІраІ\ І ' ІІ'ІІІ~ ·щв;ЩІІІІЯ « рганізацін лоставки ван
тажів транспортно-сІ<СІІ ')tІпор . ,,ю1м ніднрн ·мством », що має сприя

ти практичному засво• ІІШІНЮ ма· • ~рі;ту та нміІІНЮ вирішувати кон

кретні прю\Гичні ~Ща'Іі. 

Внесок авторів ШlС' І 'УІІІІІІіі : .J I. Л11тошrснком особисто розроб
лені передмова , 2. 1. , 2.2.8. та нрсдметний покажчик; Т.Ю. Габріе
ловою одноосібно f>О1роблсно 2.2.6. та 2.2.7.; П.О. Яновським осо
бисто розроблено 2.2.4.; С.Л. Литвиненком та Т.Ю. Габріелевою 
спільно розроблені 2.2.1.- 2.2.3., 2.2.5., 2.3., задачі, довідково
інформаційні дані для їх вирішення, контрольні nитання та тестові 
завдання до розділу 2, практичне завдання та додатки; П.О. Янов
ським , Г.І . Нестеренко та С.Л. Литвиненко спільно розроблені 1.1.-
1.4., контрольr·Іі питаю-rн та тестові завданнн до розділу І . 

Авторський колектив висловлю поднку нрофесорам В.К. Ми
роненко, А.М. Новіковій, В.М. амсонкіну, викладачам кафедр ор

ганізації авіаційних перевезень І lаціональІІого авіаційного універ
ситету та улравліншr експлуатаttіі,іrюю роботою Дніпропетровсько
го національного університету ЗаJІіЗІІИЧІІОГО транспорту імені ака
деміка В. Лазаряна за допомогу з нідrотовки матеріалу до видання. 

Автори навчального посібника вдячні за отриманні критичні за
уваження, рекомендації і побажання до першого видання та нама

галися їх максимально врахувати у другому вида11ні. 
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РОЗДІЛ 1 . ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРАВОВЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСПОРТНО

ЕКСПЕДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

1.1. ОСНОВИ ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ 

1.1.1 . Р11нок транспортно-експедІІторських послуг 

Необхідно усвідомити, що експедитор (в ід лат. expedio- споря
.цжую) фізична чи юридична особа, що з доручення інших фізичних 
•111 юрІІдИ'ІІІІ1Х осіб здійснює посередницьку діяльність під час тра
ІІt:ІюртупаІІІІЯ паrпажів як усередині країни, так і за їі межа:vш, або з 

доручсrшя зазrrачеrrих осіб здійснює транспортування вантажів від 

свого імені і виконує всі необхідні транспортні операції. 

На нинішньому етапі розвитку економіки відбувається трансфор

мація місії експедиторів, коли вони із звичайних посередникі в пе-
. . 

ретворюються у рІвноправних учасниюв процесу перевезення ван -

тажів. До функцій транспортно-експедиційного підприємства 
(ТЕП) належать пошук шляхів для досягнення максимального nри

бутку від використання ресурсів. Досягнення компромісу між nри
~іІІятним рівнем nослуг при перевезенні вантажів, термінами доста

rsки П1 мінімумом транспортних витрат є основними завдан нями 
JІіящ, ІІ ості. ІІа ринок ТЕП значний вплив мають органи державної 

влади та різні міжнародні організації [5, с. 6 - 9; 7, с. 5 - 14]. 
У власній науковій роботі 1. Василенком [58, с. 14] запроnоноване 

визначення ТЕП, як системного координатора процесу доставки ван

тажу за принципами логістики, що займається підготовкою та nере

везенням вантажу, повним оформленням перевезення та виконан

ням формальностей, надання послуг з розподілу та постачання. 
На ринку ТЕП загалом діяли є три основні групи підприємств: 

І . Покупці, чи за.новпики, траиспортиих послуг - вантажов і д
правники, вантажоодержувачі та вантажовласники . 

2. Перевішики - автотранспортні підприємства, ав іако:vшанії , 
rшроплавства, інші підприємства, що займаються перевезе1шям, 

11аваrпаженням, вивантаженням та зберіганням вантажів. 
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З. Експедитори- проміжні, посередницькі структури, що нада

ють транспортно-експедиційні послуги. 

Проте, трансформація діяльності ТЕП призвела до значних змін 

в їх жласифікації. Так І. Василенко [58, с. 15-17] виділено такі ево
люційні види ТЕП: експедитори-агенти, експедитори-перевізники, 

експедитори-консолідатори, експедитори-оператори змішаного пе

ревезення та експедитори-логістичні провайдери. А також автором 
наголошується на тому, що найскладніший вид діяЛьності ТЕП
коли воно поєднує всі функції, а отже в цьому випадку його діяль

ність значною мірою ускладнюється. Процеси глобалізації у світо
вій економіці, як зазначає І. Василенко, призвели до зрушень і на 

ринку експедирування, відбулася лібералізація практично всіх сві

тових регіональних та субрегіональних ринків, проходить процес 

укрупнення компаній, утворення альянсів, союзів та об'єднань. 

ТЕП часто не володіє власними активами, окрім суто інтелектуаль

них, воно лише виробляє послуги з організації експедирування ва
нтажів у процесі доставки. При цьому основний заробіток ТЕП від

бувається на зв'язках та контактах, а також власному досвіді, 

іміджі, в цьому і полягає інтелектуалізація діяльності ТЕП. У про

цесі роботи ТЕП нерідко доводиться приймати інтелектуальні рі

шення. 

Транспортпо-експедиційІ-Іа послуга - це операція чи група опе

рацій, спрямованих на задоволення потреби клієнта в експедиру
ванні. Транспортно-експедиційне обслуговування (ТЕО) це діяль
ність спеціалізованих організацій, пов'язана з перевезенням ванта
жів і виконанням допоміжних робіт. У структурі ТЕО можна виок

ремити три складові: транспортне, експедиційне та посередницьке 

обслуговування. 

Транспортне обслуговування - це перевезення на різних видах 
транспорту, навантажувально-розвантажувальні роботи у клієнта 
та на транспортних вузлах, складські роботи на транспортних вуз
лах та в розподільних центрах, а також перевантажування з одного 

виду транспорту та інший [28, с. І О- 52]. 
Експедиційне обслуговування - це підготовка вантажів, зокрема 

розрахунки, оформлення документів, зважування, маркування, 

операції з переміщення вантажів - приймально-здавальні операції 
та охорона, а також організаційні послуги, а саме координація робіт 
різних видів транспорту та інформаційно-комерційні послуги. 
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Підготовчо-заключftе обслуговування - елемент технологічного 

11роцесу доставки вантажу, що передбачає подачу рухомого складу 

до місця н антаження, підготовку вантажу до перевезень (приве
ят жу до транспортабельного стану, маркування, перевірка 

стІ та кількості вантажу, зважування, виділення контейнерів, 
дno11ir тощо) приймання і здавання вантажу. 

кладські роботи виконують на контейнерних та вантажних 

мuйдаrrчиках транспортних вузлів, у складських приміщеннях, а 
таrсож у розподільних центрах. Необхідність у складських операці

ях найчастіше зумовлена значною нерівномірністю надходження 

вантажів на транспортні вузли, що викликає необхідність у посту
n вому накопиченні вантажів та їх групування за маршрутами пе
Р ІІЬ. Крім того, має місце зворотна ситуація, коли виникне не-
бхІдність у розконсолідації великих партій в дрібні відправки для 

11 дальшої доставки споживачам. 
Екс:педиційиі послуги дають можливість повністю звільнити ван

тажовласників від не властивих їм функцій, зокрема таких: охорона і 
супроводження вантажу в дорозі, проведення платіжно

розрахункових операцій та оформлення товарно-транспортної доку
ментації (заповнення документів на перевезення, їх вантажній клієн
тур, розрахунки з усіма учасниками перевізного процесу). 

Посередницьке обслуговування охоплює організащино-
"1""~"'"'"'ДJJИЦькеt консультаційне та інформаційне обслуговування . 

nt аці ІІО ·mJсередІщцькі · операції пов' язані з організацією дос
'1' ІШ ІІ't' ) у, окремих nослуг ТЕО і координацією роботи підроз-
1\ІJlІо р неn ртних вузлів, вантажовідправників, вантажоодержу
вачів і тра11сnортних оргавізацій, що взаємодіють процесі доставки 
вантажів. Крім того, вони включають у себе лізинг та оренду тран
сnортних засобів, транспортного устаткування, навантажувально
розвантажувальних механізмів, складів тощо. 

Коисультаційпо-аншrітичне обслуговування включає в себе пос
луги з вибору типу рухомого складу на всіх етапах доставки та роз

рахунку оптимального маршруту перевезення з використанням різ

них технологій перевезення вантажу та різних видів транспорту. 
ІІІформаційне обслуговування лежить в основі взаємодії окремих 

nераторів і управління в цілому процесом доставки, забезпечуючи 
пр ходження інформаційних потоків. Воно дає змогу усім учасни
К м 11 ревезення точно знати місце розташування вантажу і час йо
Г(') приrіутпr у пункт призначення. 
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1.1.2. Учасюпси ри11ку експедирування 

Експедитори спеціалізуються на наданні комплексу чи окремих 
послуг з обслуговування. Можлива спеціалізація за видами опера

цій, 'Гаких як консолідація, складські операції, супровід. Координу
вання зусиль позитивно впливає на якість доставки та сприяє зміц

ненню позицій експедитора на ринку [5, с. 10 - 13; 7, с. 15 -17]. 
Необхідність вдаватися до послуг експедиторів і агентів для 

вантажовласників і перевізників спо•штку зумовлювалася пробле

мою пошуку партнерів. Адже, у вантажовласників потреба у збуті 

продукції, для чого їм доводиться звертатися до послуг перевізни
ків, а перевізники зацікавлені в гарантованому наданні своїх nослуг 

вантажовласникам. 

Клієнт - це суб'єкт господарювання, який виконує або органі

зовує виконання транспортно-експедиторських послуг, визначених 

договором транспортного експедирування. 

Перевізник - це споживач послуг експедитора (юридична або 

фізи•ша особа), який згідно з договором транспортного експедиру

вання самостійно або через представника, що діє від його імені, 

доручає експедитору виконати чи організувати виконання визначе
них договором транспортного ексnедирування послуг та оплачує 

їх, включаючи плату експедитору. 

Представників, що діють за дорученням перевізників, або пові
рених, які діють від імені та за рахунок перевізників за договором 
доручення, називають агента.ни або брокераwи, а виконувані ними 
операції за договором транспортного агентування називають агент

ськими або брокерськими. 
Агентські (брокерські) ко.мnа11ії- організації, що надають пос

луги, пов'язані з використанням транспортних засобів, їх еr<сплуа

тацією і орендою. 
Транспортні та ванта:жні терАtінали, склади - організації, що 

мають потужності для зберігання, складування, консолідації та ро-
. . 

зnодшу вантажІв. 

Термінальні комплекси залежно від галузі діяльності використо

вують для надання послуг із узгодження строків доставки вантажів; 
виконання навантажувально-розвантажувальних робіт; робіт із 
тимчасового СІ<Ладування та зберігання вантажів; комплектування; 
пакування; оформлення документації та надання консультацій. 
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тор змішапого перевезення - особа, яка від свого імені 

соби укладає договір змішаного nеревезення з 
ІНК м , виступає як сторона договору та бере на себе 

вІс·rь за його виконання його умов. 
ифіtсують за видами nеревезень та за переліком послуг. 

М~і tt ерснезеІІь поділяють на 

мІжмісь tсі; 
між 11арод11і ; 
'3авсзсІІня -вивсзсння вантажів із трансnортних вузлів. 

а персліком послуг ТЕО поділяють на: 

надання nослуг із nеревезення; 

- 1 ІІтt\жешtя-розвантаження; 

tщуоання . 

1. ·~, НtідИ ІІОСJІУ І' транспортних експедиторів 

[\ хнрUІстсром діяльності транспортно-експедиторські послуги 
псщІюrютr.сн ІІа : технологічні, інформаційно-довідкові, комерційні, 
•cpuictri та організаційні [5, с. 13-15; 6, с. 12-15; 7, с. 17-20]. Tex
tiOJl гіч ні nослуги поділяються: 

операції та послуги з переробки та зберігання ванта:жів: 

ІJИКОІШІІІІЯ навантажувально-розвантажувальних робіт; пакування 
уnаrшя) ТЕО; маркування; пломбування; організація робіт 

t ІІІ а р звантаження вантажів у контейнери; пакету
у ІІІЯ ; n р р хунок вантажних місць; перегрупування 

І І І І 'І ІІІnлош я , укриття й ув'язування; зберігання, зокре
М np мІ' tr e; ІІО.Lt ІІJІЯ складських приміщень або відкритих ;.tайда
ІІЧІ1КІо для боріrан11я nантажів або контеЙнерів; 

послу u, пов 'язаиі з тра11спортувашт.м ва11та:жів: збі р ван

жів у відправників та їх доставка на термінал (склад експедито
); розвезення вантажів із терміналів вантажоодержувачам; супро

Ід вантажу в дорозі; перевірка відповідності транспортних засобів 
а доІсументів вимогам і нормам міжнародних правил та угод; 

операції та послуги з приймання та здавання вантажів: 
иймання вантажу зі складу або терміналу вантажовідnравника з 

іркою маси або кількості місць, а також стану вантажу, якщо 
11 родбачено договором транспортної експедиції; здавання ван
су нтажоодержувачу; 
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послуги з офорлшеиня документації на перевезею1я ваІІmа
.жів: оформлення транспортних та інших супровідних документів 

на вантаж відповідно до міжнародних норм і правил; оформлення 

документів, необхідних для проведення фітосанітарного, ветерина
рного та інших видів контролю з метою підтвердження екологічної 

безпеки вантажу; оформлення документів, необхідних для переве
зення небезпечних вантажів; виконання митних формальностей при 
міжнародних перевезеннях; підготовка документів та отримання 

ліцензій та інших дозволів для ввезення та вивезення вантажів. 

Інформаційно-довідкові послуги поділяються на : надання кон
салтингових послуг з питань доставки вантажів; надання інформа

ції про рух вантажу по шляху прямування; надання інформації про 
стан ринку ТЕО: послуги, тарифи і режими роботи інших експеди

торів; надання консультацій з юридичних, адміністративних та ін

ших питань, пов'язаних з ТЕО; надання інформації про наявність 
вантажу у вантажовласників; виконання рекламних послуг. 

Кшиерційні послуги передбачають виконання таких робіт: вико

нання розрахунків із перевізниками від імені вантажовідправника 

або вантажоодержувача; ведення обліку та звітності для клієнта; 
страхування вантажу; продаж клієнту тари або упаковки; продаж 

вантажу, який неможливо було доставити; продаж попереджува
льних знаків та інших допоміжних засобів, необхідних для органі
зації перевезення; установка доставленого одерЖувачеві обладнан
ня; надання в оренду техніки. 

До сервісних послуг належать такі: бронювання та надання но
мерів у готелях; організація харчування і відпочинку водіїв та екс

педиторів; організація стоянки рухомого складу; надання медичної 
допомоги; заправка на шляху прямування транспортних засобів 
паливом та витратними матеріалами; організація за необхідності 

технічного обслуговування і ремонту рухомого складу. 
Організаційні послуги, спрямовані на зменшення транспортної 

складової в ціні товару за рахунок оптимального вибору маршруту 

транслортування та виду (видів) використовуваного транспорту. До 

організаційних послуг належать такі: вибір і розрахункове обrрун

тування найбільш раціонального способу доставки вантажу відпо
відно до умов, заданих клієнтом; розрахунок раціонального заван
таження транспортних засобів, розміщення і кріплення вантажу в 
рухомому складі. 
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У сучаСІІИХ умовах в Україні, як наголошує І. Василенко [58, с. 
І В- 19] І}С біJІЬШ активно розвиваються так звані ЗРL-оператори, 

неІ м 1 1' \,СJІ ІІІ'ІJЩІІІІям комплексних послуг з логістичного об-
)' уІ tШШІ ІІШІПІжів. На сьогоднішній день на ринку України 

JK Jюr· i ·тн•ІІІИХ 1юмпаній не так бш·ю·о, проте завданням вітчиз

ІІJІІІІІХ ttІJ,ІІрІІсм<.:тв с 11ерехід до інноваційних принципів роботи. На 

~ ІІІТОІІІІХ рІІІІІ<ах вже активно розвиваються 3-5РL-оператори, які 
ІІІІІШрІІстовують найсучасніші інформаційні рішення на основі 

ЕRР-систсм та віртуа.r1ьних майданчиків логістичного управління. 

Оt·жс, наведений вище перелік послуг, що надаються експеди

Т<!р м нід •ше ТЕО, охоплює досить широке коло завдань, що вирі
ІU)'ІUТЬСЯ ІІ('>И доставці вантажу. У кожній конкретній ситуації набір 
І о J\)'1 ', що ІІа;щються експедитором, залежатиме від ролі суб'єктів 

'J'I(() у 'І'І 0 11 ' ІІЩПІюму процесі, та переліку робіт і послуг, що вико
ІІуютt. 1 Clt 'Ю1Тори , обумовлюється в договорі експедиції. 

}І к ІІІІІ 'ОJІоtttус І . Василенко [58, с. 20-21] все більше ТЕП перет
Іюрю<тІ.СSІ в Jю t ·істичних посередників та починають надавати ши
fЮІШІ~ сІІСІ<Тр важко імітованих з боку конкурентів послуг з органі

'\ІЩЇІ ІІр<щссу доставки вантажів за принципами «від дверей до две

ре~!» та <<точно вчасно» на основі використання сучасних інформа
н іf.1 ІІи х рішень. Набувають все більшої популярності рішення, спе-
1 1\>іtІІІі для тих чи інших галузей економіки, видів вантажів та під 

І)' n 11' nж11у клієнтуру, що ускладнює практичну роботу 
І у рІ tІJІІІІІІі щюнссами експедирування вантажів в умовах 

1\ll'tlll\11 ІЮ •ті . 

1\0JITJ>OJiblli З1ШИТаШІЯ 

1. ЯІ< і осІюІші функції Tl::I І ? 
2. Що входить до структури ТЕО? 
3. Які особливості виконання складських робіт? 
4. Що включають у себе експедиційні послуги? 
5. Які основні складові посередницького обслуговування? 
б. Що включає в себе консультаційно-аналітичне обслуговування? 
7. Які основні складові інформаційного обслуговування? 
Н . Які компанії є учасниками ринку ексnедирування? 
9. 11 to включають у себе операції та послуги з nереробки та збері

І'ШІІІІІ ІІНІІ'ПІЖів? 

1 О . J ІІ<і fо.:І(J Іадові послуг, пов'язаних з транспортуванням вантаж і в? 
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1 І. Виконання яких робіт передбачають послуги із приймання та 
здавання вантажу? 

12. Які складові послуг з оформлення документації на перевезення 
вантажів? 

13. Що включають в себе інформаційно-довідкові послуги? 
14. Які складові комерційних nослуг? 
15. Що включають в себе сервісні послуги? 
16. Які складові організаційних nослуг? 

Тести для самоко11трол10 

1. Транспортно-експедиторська діяльність - це : 
а) підприємницька діяльність із надання транспортно-

експедиторських послуг з організації та забезпечення перевезень екс
портних, імпортних, транзитних або інших вантажів; 

б) робота, що безпосередньо пов'язана з організацією та забезпе
ченням перевезень експортного, імпортного, транзитного або іншого 

вантажу за договором транспортного експедирування; 

в) діяльність із надання nослуг з перевезення експортних, імпорт
них, транзитних або інших вантажів. 

2. Транспортно-експедиторська послуга - це: 

а) підПриємницька діяльність із надання транспортно-експеди
торських послуг з організації та забезпечення перевезень експортних, 
імпортних, транзитних або інших вантажів; 

б) робота, що безпосередньо пов'язана з організацією та забезпе

ченням перевезень експортного, імпортного, транзитного або іншого 
вантажу за договором транспортного експедирування; 

в) діяльність із надання послуг з перевезення експортних, імпорт

них, транзитних або інших вантажів . 

3. Експедитор - це: 

а) суб'єкт господарювання, який за дорученням клієнта та за його 

рахунок виконує або організовує виконання транспортно-експеди

торських послуг, визначе11их договором транспортного ексnедиру

вання; 

б) юридична або фізична особа, яка за договором транспортного 
експедирування самостійно або через представника, що діє від його 

імені, доручає виконати визначені договором транспортного експеди
рування послуги та оплачує їх; 

в) юридична або фізична особа, яка взяла на себе зобов'язання і 

відповідальність за договором nеревезення вантажу за доставку до 
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ЮІЯ довірсІІОІ 'О їй вантажу, перевезення вантажів та їх 
~~~~~p~щu.•t.Y) оnи·mжоодсржува•tу або іншій особі, зазначеній у 

І, ЩО pOI')'JIIOt' І1Ї J~Іюсини між експедитором та перевізником. 

, Р"дШІІІ ІоКt: оGсJ ІУІ"Овування охоплює: 
) РІ' ІІІ 1ІІІІІНtю-tюссрсдницьке обслутовування; 

8) ІЮJІ уттщійнс обслуговування; 
11) тсрмі ІІ ІІJІІ>Іtс обслуговування; 
І ' ) ІІІформuційнс обслуговування; 
д) щтші :ищійне обслуt ·овування . 

5. Персоїзник - це: 
суб'rкт госnодарювання, який за доручення:-.1 клієнта та за його 

Х)'ІІ І< ІІИІ<ОІІус або організовує виконання транспортио-
П ДИ'І'ОІ'! ' І,І<ИХ rюслуг, визначених договором транспортного експе

JtІІруnnІІІІJІ; 

(\ ) ' ІІОЖІШІІ'І ІЮСJІуг експедитора (юридична або фізична особа), яка 
·~n ДІJ І 'ОІЮІЮМ транс11ортноrо ексnедирування самостійно або через 
ІІJ'сщс.:·ІшІ ІІИІШ. що діс від його імені, доручає ексnедитору виконати чи 
Щ)І 'ІІІІЇ ' ІУІІUТИ виконання визначених договором транспортного експе
JН1РУ ІІІІІІІІЯ 11ослуг та оплачує їх, включаючи плату експедитору; 

1\) юридична або фізична особа, яка взяла на себе зобов'язання і 
ІJідrюuідальність за договором перевезення вантажу за доставку до 
мІ<щА 11ризннчення довіреного їй вантажу, перевезення вантажів та їх 

~ІУ (nередачу) вантажоодержувачу або іншій особі, зазначеній у 

д JC)'M ІІТІ ' 

б. Orroro·t·op ·1мішаного nеревезення- це: 
n) ос.:о~ІІ , якп ІJід власного імені або в ід імені іншої особи, укладає 

JЩІ 'ОІІір ' ІМЇІІІНІЮІ 'О 11еревезення з вантажовласником, вистуnає як сто
рuшІ доr ·оrюру та бере на себе відnовідальн ість за виконання його 

умсщ ; 

б) С Іюживач послуг ексnедитора (юридична або фізична особа), 
JІІ<11U · щ Jюговором транспортного експедирування самостійно або че
рс· І 11рсдставника, що діє від його імені, доручає експедитору виконати 

чи оrгаІІізувати виконання визначених договором трансnортного екс
ноднрування послуг та оnлачує їх, включаючи nлату ексnедитору; 

1\) с.:уG'с кт госnодарювання, який за дорученням клієнта та за його ра
k)'ІІІІ К tнщонус або організовує виконання транспортно-експедиторських 
IIU 11)'1', ІІІІ ' ІІІІІ'ІСІІИХ договором трансnортного експедирування. 
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1.2. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 
ТА ТРАНСПОРТНО-Е:КСПЕДИТОРСЬ:КОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

1.2.1. Міжнародні та національні організації, що регулюють 

діЯльність експедиторів 

Основною структурою, що регулює діяльнісrь експедиторів у 

світі, є Міжпародиа федерація експедиторських асоціацій FIATA 
(International Federation of Freight Forwarder Association), яку засну
вали 16 національних асоціацій експедиторів 31 травня 1926 року у 
Відні (Австрія). Це - не урядова та не комерційна міжнародна ор

ганізація, діяльність якої спрямована на забезпечення інтересів 

експедиторів шляхом поліпшення якості транспортних послуг, ро
зширення зв'язків між учасниками ринку експедирування та торго

вельних зв'язків. Дійсними членами FIATA можуть бути націона
льні експедиторські асоціації. Асоційоване членство може бути на

дано приватним експедиторам, митним брокерам, транспортним 
підприємствам та приватним особам. Є групове та індивідуальне 

членство та статус почесного члена. Керують федерацією генера

льні збори через президентську раду, яка, у свою чергу, делегує 

повноваження розширеній раді та директоратові. 

У складі FIA ТА функціонують три інститути: мультимодальних 
перевезень, повітряних перевезень та митних справ, а також чотири 

постійно діючих консультативних рад з: 

- небезпечних вантажів; 

-інформаційних технологій; 

- правових питань; 

- професійного навчання. 

Національні асоціації FIATA розділено на чотири регіони: Аф

рика і Близький Схід; Північна і Південна Америка; Азія та Тихоо

кеанський регіон; Європа. 

Згідно з статутом діяльності FIATA [5, с. 20-21; 7, с . 27- 32] є: 
- об' єднання експедиторів усіх країн світу в єдину організацію, 

а також представлення їх інтересів на світовому експедиторському 

ринку; 

- захист інтересів експедиторів; 

- ознайомлення громадськості з цІлями, завданнями експеди-

торської діяльності; 
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1 R nроф сіІ111ій підготовці ексnедиторських кадрів; 

1 11111 ШSІ якості експедиторських nослуг, зокрема, шляхом 

І ІІJ'ШНЩЖСІІНЯ уніфікованих форм експедиторських 

111 ощ ІІШІ ttpOI~eдyp торгівлі та перевезення, що рекомен
J"І 'ІІ ttі · ІІІцісю Об'єднаних Націй, FIATA також видає nрофор

МІІ до умс11тін. Крім FIAT А значну роль на ринку експедирування 
ІІіJ ІІІ ·ршотt. тш<і міжнародні організації, як Федерація тюціональІІих 

fiOf<c'pifJ та агентів (FONACBA), Мі.жнародна авіатранспортна 
tU'fЩiaцlJt (ІЛ ТА) та ін. 

ДШСІІІ1М ЧJІСІЮМ FIATA є Асоціація міJІстюродпих експедиторів 
~)НІ (ЛМ~У), до якої входять 166 транспортио-

n ДИ'ГUJ ' ІоІШХ організацій усіх форм власності, серед яких 4 7 
ІІІJНІІІ J ІУШ ІІ о ІІІІ Х •ІJІСІtів. Основними завданнями АМЕУ є: 

' Щ1ІІІІІІІІJІ у становленні експедирування як нової галузі рин-

1 ЩЮ\' СЖОJІОМіІ<И В УкраЇні; 

у·щпtm.ttСІІня світового досвіду ексnедиторської діяльності з 

мстою інтеграції України до світового ринку ексnедиторських noc
нyt · ; 

- С ІІрияння підвишенню якості послуг, які надаються у сфері 

р UC.:1CJІJ, і трансnортно-експедиторського обслуговування, залу

Іt додаткових обсягів перевезень через Україну; 

хист уt<раїнськоrо ринку трансnортно-експедиторських no
'JI)'I' ІІІд ІІ ~JІОбросовісних експедиторів; 

ІІi Jli 'OTOIJKa професійних кадрів експедиторських організацій 

ІІі J ІІЮІІі)~Ію СТUІ І)Щртів FIATA; 
- інформ<щінне забезпечення професійної діяльності; 

- ІІроuсдсвня семінарів, нарад, конференцій з питань орrаніза-

ц\У тн І Ірактики ексnедиторської діяльності; 

ваукопо-методичне і правове забезпечення транспортно

ОКС ІІС)~иторської діяльності, надання членам АМЕУ допомоги в 

отримашtі необхідної інформації, видання інформаційних бюлете

ІІ І і Jto Bi Jtкoвoї літератури; 

·юхист професійних інтересів членів АМЕУ в органах держан

Ю 1\J І ІІЩІ тп уnравління; 

ІІІІJІІІІ '<ЩЖсtтя тісних партнерських зв'язків як між членами 

ЛМНУ, '1111< і між їх колегами в Україні та інших країнах. 
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1.2.2. Загальні принципи правового регулювання перевезень 

Однією з головних міжнародних організацій у галузі транспорту 

є Комітет із внутрішнього транспорту ЄвропеtІської екmю,нічної 

ко.~1ісії ООН (заснований І 947 року), що є допоміжним органом 
цієї комісії та визначає проблеми, організовує взаємодію різних 

видів транспорту та формує пропозиції щодо нормативно

правового забезпечення. За активної участі та допомоги міжнарод

них неурядових організацій цим комітетом розроблено низку кон

венцій, угод, рекомендацій та норм не лише для спрощення міжна

родних перевезень, а й для уніфікації і поліпшення національних 

норм. 

Є три види регулювання у галузі експедирування: міжнародне, 

регіональне та національне . На міжнародному рівні чинні такі до

кументи: міжнародні угоди в галузі перевезень на різних видах 

транспорту; документи міжнародних транспортних, торговельних, 

страхових організацій ; умови постачань міжнародної торгівлі. Та

кож чинним є такі міжнародні конвенції та правила : Конвенція 

ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів (І 980 ро
ку); Конвенція ООН про міжнародні змішані перевезення вантажів 

(1980 року); Міжнародна конвенція про узгодження умов прове
дення контролю вантажу на кордоні (1982 року); Митна конвенція 
про контейнери (1972 року); Конвенція ООН про відповідальність 
операторів терміналів міжнародної торгівлі (1991 року), інші кон
венції, що регулюють перевезення на видах транспорту. 

Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу то

варів, до якої Україна приєдналася 1989 року, застосовується до 
договорів купівлі-продажу товарів між сторонами, комерційні під

приємства яких перебувають у різних державах. Ні національна 

належність сторін, ні їх цивільний чи торговельний статус, ні циві

льний чи торговельний характер договору не беруться до уваги при 

визначенні застосовності цієї Конвенції [8]. 
Конвенція ООН про міжнародні змішані перевезення вантажів 

застосовуються до всіх договорів змішаного перевезення з одного 

місця в інше, що розташовані у двох державах, якщо: зазначене в 
договорі змішаного перевезення місце, в якому вантаж приймаєть

ся оператором змішаного перевезення у своє відання, знаходиться в 
одній з договірних держав; або зазначене в договорі змішаного пе-
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мі · н • ;юспшки вантажу оператором змІшаного переве
ІІІІІІ ш ІХtЩІІТІ• ' SІ 11 <щній 1 договірних держав. 
МІtСІІЩЮJІІІІІ І<О ІІІІ С..: ІІІtія 11ро узгодження умов проведення контро

Ю\\ ІІІІШ 1111 1 opJt(Шi , JtO якої Україна приєдналася у 2002 році , ро
'Ч~І 11 1111 JtiOІ t' І<О JНJІІСІІІІЯ вимог щодо дотримання формальностей, а 

1 о ІІІІJІІІІ 1 ·1 рІtІІаJ юсті контролю, зокрема шляхом національної та 

МІ ІІІІІ І І JЮJ ІІІОЇ ІЮОJЩинації процедур контролю та метод і в їх застосу
ІІІІ ІІІІІІ 11 І І . 

1.2.J. МІ;юшрощІс nравове регулювання nеревезень 
110 ІШтомоfііJІJ.Іюму трансnорті 

І 'щюннош міжнаро;щою організацією у сфері автоl\юбільних пе-
1 h 11 \ ІІІ • с · Мі. ІІt'ІІОJ)(Н)ІІиіі союз автотраІІсnорту - IRU (заснований 
І').ІН рсщу ) Іі ІІІтнб-Іш3ртирою у Женеві . У JRU входять понад 150 
lІt ' СІІІІ І ЩІІІ і сою · tіІІ ії 45 країн, зокрема і Асоціаці я м іжнародних ав
Іомо()І J ІІ.ІІІІ Х ІІ с..:рс..: ві · І ІІІtків України (АСМАП). Дійсними членами 

ІІН І (' 1)5 щ:оніщііі , які беруть участь у всіх сферах П діяльності, інш і 

ІІ Х ())І>ІІ'І · ; to ІІІ.оІ ·о на нравах асоційованих членів. Основними завдан 
ІІІІМІІ IIHJ с: С ІІрІ1ЯІІІІЯ розвитку автотранспорту шляхом розв'язан ня 

t' І '\)LІ ТС..: І і•ІшІ х ·шщш1ь та поточних проблем, координування дій наці 
ЩНІJ ІІ .ІІ ІІ Х ucшtiattiй , створення нормативних документів [ 4, с. \5-
1 01. 

11 J 11 ' І ІІІІJІ ІІНІІтuжін автотранспортом у міжнародному спо.lу
' 1 11111 р І )'J І ІІІІО'ІІ. · я f(ттепцісю про договір .міжнародного доро.JІС-
1 / і t ІІ.'ІІ ІІІ '/І< 'fІІ ' 'Іt' І/ІІ ІІ tІШІПІа.?Ісіа - КДПВ/СМ R ( 1956 року) [9], котра 
щ' ІІІІЮІІJІІОІ ' умо1111 , ІІІ<ІІМ мас віщювідати договір міжнародного до
рожІшн ·о ІІ~ р~ в~ · sс..:ІІШІ ваІпажів, а також форми документі в, які ма

ютІ . ІІІІІ<ОрІІ стову ватиси 11i;t •Іас пІкоІ·о ІІсревезення, та в ідповідаль

ІІІ ~ 11. ~торі11 . Кр і м ньо1 ·о до1 ·овірні сторони погоджуються не зм і ню-
11111'11 )ую.-які '3 ІЮJюжснь цієї конвенції шляхом укладан ня спеціаль-
1111 11 У І 'ОJ І між двома чи декількома сторонами, за винятком екасу
ІІІІІІШІ ·~-~ їастосувшшя до їхніх прикордонних перевезень або дозволу 

1\ІІКОрІІстовуmпи вантажні накладні, що встановлюють право влас-
11щ.ті ІНІ вшпаж при nеревезеннях, які виконуються цілком в межах 
К ІІІ Х т · рнторій. Україна nриєдналася до цієї конвенції у 2006 році, із 

ІШ'Н•jН')І ~ ІІШІМИ щодо неможливості вирішення спорів у М іжнарод

ІІІІМУ ( 'y; ti 001 !. Також є Протокол до КДПВ щодо розширення меж 
І1ІJ ІІІІІІІі J tІІJІІ.Іюсті ( 1978 року), до якого Україна не приєдналася. Дуже 
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актуальним є Протокол до КДПВ щодо електронної вантажної на

кладної е-КДПВ (2008 року), до якого Україна поки не приєдналася, 
проте ведеться робота у цьому напряму . 

. Європейська угода щодо роботи екіпа:жів трапспортпих засо
бів, які виконують мі:жнародпі автомобільиі перевезетtя (1970 ро
ку), установлює норми праці водіїв комерційних автомобілів у 

міжнародному сполученні відповідно до принципів міжнародної 
організації праці. Ця угода застосовується на території кожної до
говірної сторони до всіх міжнародних автомобільних перевезень, 

що виконуються будь-яким транспортним засобом, зареєстрованим 
на території договірної сторони. У випадку, коли транспортний за

сіб зареєстровано в державі, яка не є договірною стороною цієї 
угоди, кожна договірна сторона може замість контрольного при
строю, що відповідає специфікаціям, наведеним у додатку до цієї 

Угоди, обмежитися вимогою надання щоденних бланків для запи

сів, заповнених вручну водієм. Україна приєдналася до цієї угоди у 
2005 році. 

Митна конвепція про мі:жнародне перевезения ваита:жів із за

стосуванням киижки МДП (1975 року), скорочено - ТІR, спрямо

вана на сnрощення транзитних міжнародних автоперевезень і до
зволяє здійснювати тЗІсі nеревезення з митниці пункту відправлен

ня до митниці пункту призна•Іеиня через будь-яку необхідну кіль

кість країн без nроміж11ого митного контролю вантажів. Вантажі, 

що перевозяться з дотриманням процедури МДП, звільняються від 
сплати деnозиту або ввізних чи вивізних мит та зборів у проміжних 
митницях, окрім цього вантажі, що перевозяться у запломбованих 
дорожніх транспортних засобах (складах транспортних засобів, 

контеЙІ-Іерах), як nравило, звільняються від митного огляду в про

міжних митницях. Проте з метою запобігання зловживанням митні 
органи можуть у виняткових випадках і, зокрема, у разі наявності 
підозри в порушеннях, провадити в цих митницях огляд вантажів. 
Україна до цієї Конвенції приєдналася 1994 року, водночас у 2006 
та 2008 роках були внесені поправки до Конвенції [ 12]. 

Європейська угода про .мі:жиародие доро:жнє перевезеш/Я иебез
печиих вантажів (ADR) передбачає однакові норми і вимоги, 

спрямовані на підвищення безпеки перевезення небезпечних ван

тажів автотранспортом. У ній визначаються і класифікуються небе
зпечні речовини і предмети, установлюються єдині правила до тра

нспортного устаткування і перевезення різних класів небезпечних 
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ва11тажів. Водночас, кожна договірна сторона зберігає за собою 
11раво регламентувати або забороняти з причин, інших, ніж безпека 

8 д р і , ввезення на свою територію небезпечних вантажів. 
Д r вірІІі сторони зберігають за собою право домовлятися шля
М уІСJJQДСІШЯ особливих двосторонніх або багатосторонніх угод 

ІІР 'І ' , що деякі небезпечні вантажі, будь-яке міжнародне переве
'ІОІІШІ нких забороняється цією угодою, можуть за деяких умов до
ІІУСІ<еtтися до міжнародних перевезень через їхню територію. Пе
ревезення, з яких застосовується ця угода, nродовжують бути пре

дметом внутрішньодержавних або міжнародних розпоряджень, що 

стосуються в цілому дорожнього руху, міжнародних дорожніх пе

Р ОСЗС ІІЬ або міжнародної торгівлі. Україна до цієї угоди приєдна
JІ л у 2000 році. 

У< ода про .. wі:жиародиі перевезеиия швидкопсувиих харчових 
ІІJЮдуктіа і про спеціальні транспортІІі засоби, призначені для цих 
11 'ревезеиь ( 1970 року) визначає стандарти на спеціальне транспор
ТІІС устаткування, необхідне для таких перевезень, температурн і 

режими, тех нічні норми на ізотермічні транспортні засоби і кон

ТСЙ ІІсри . Положення цієї угоди не застосовуються до сухопутних 
перевезень, які здійснюються за допомогою контейнерів, що кла

сифіІ<уються як морські по тепловим характеристикам, без перева
ІІТfІЖСІІІІЯ продуктів, за умови , що цим перевезенням передує або 

І ЛЯ НИХ СJl ідує морське перевезення, не є перевезенням на відс
'1 t М ІІН 150 км за умови, що вантажі доставляються без пере
І 11 ж НІІЛ u транспортних засобах. 

Доr·ооірІІі сторопи зберігають за собою право передбачати у 
ЮІ стороІІІІі х або багатосторонніх угодах, що положення, які засто
совуються як до сnеціальних транспортних засобів, так і до темпе
ратур, при яких повинні перевозитися деякі харчові nродукти , мо

жуть бути, зокрема з огляду на особливі кліматичні умови,більш 
•у tюрими, ніж передбачені в цій угоді . Такі положення застосову
ються лише до міжнародних перевезень між договірними сторона
ми , які уклали двосторонні або багатосторонні угоди, зазначен і в 
цій угод і. Тексти таких угод передаються Генеральному секретарю 
рганізації Об'єднаних Націй, який надсилає їх Договірним сторо

І М ІІі ї Угоди, які не підписали таких угод. Україна до цієї Угоди 
J1 ) ДШІJІаСЯ 2007 року. 
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1.2.4. Міжнародне правове регулювання перевезень 
на морському транспорті 

Головною міжнародною організацією у сфері морських переве
зень є Міжнародна Jwорська організація - ІМО (заснована у 1958 
році). ІМО сформулювала механізм міждержавного співробітницт
ва, сприяє створенню якісних нормативних документів. Її членами 
є 163 національні організації. Цілями ІМО, згідно Конвенції про 

Міжнародну морську організацію [10] є: 
- забезпечення механізму для співробітництва урядів у сфері 

урядового регулювання і заходів, що стосуються технічних питань 

міжнародного торговельного судноnлавства; 

- заохочення усунення дискримінаційних заходів і зайвих об

межень з боІ<у урядів, що стосуються міжнародного торговельного 

законодавства; 

- забезпечення розгляду ІМО питань, що стосуються несправе

дливих о()межень з боку судноплавних компаній; 

- забезпечення розгляду ІМО будь-яких питань, що стосуються 

судноплавства, і впливу судноплавства, на морське середовище; 

- забезпечення обміну інформацією між урядами з питань, що 
розглядаються ІМО. 

Дуже важлива роль у сфері регулювання морських перевезень 
належить Балтійській і Міжнародній морській раді - ВІМКО (за

снована у 1905 році). Ця організація розробила понад 100 проформ 
nеревізних документів, таких як: бербоут-чартери; чартери для пе

ревезення генеральньІХ вантажів; чартери для перевезення групи 

насипних та наливних вантажів; тайм-чартери; букинг-ноти; стан

дартний таймшіт; комбінований транспортний документ тощо. 

Існує чимало міжнародними нормативних документів, що регу
люють окремі питання при морських перевезеннях. Міжнародна 

конвенція про охорону підводних кабелів (1884 рік) стосується правил 
прокладання кабелів на дні морів та океанів, вона не стосується те

риторіальних вод. Конвенція про об 'єднан.ня деяких правил стосовио 

зітю-tеюm суден (1910 рік) регулює відшкодування збитків, зокрема 
від зіткнення суден. Зокрема цією Конвенцією визначено, що позов 

щодо відшкодування збитків виникає одразу після підтвердження 

факту зіткнення та не залежить від вчинення протесту чи інших про

цесуальних дій формального характеру. Конвенція про об 'єднання 
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делких правил щодо допомоги і порятут<у Ію морі (19 10 рік) зробила 
б n'я ковим надання допомоги в разі зіткненні суден, також було 

DИ IJ 1 но, що не має прийматися до уваги в яких водах надано до

н м 1у а наявність права на справедливе винагородження. 

Д 1<11Орація про визнаю-ІЛ права на прапор за дер:жавами 1-1е лщ-
1 ть сtюю узбереж:жя ( 1921 рік) - дала змогу 1\·Шти право на мор
І:Ь І ий праnор усім країнам незалежно від наявності морського уз

срсжжя, nроте судна цієї держави мають бути приписані до nорту 

на Гі території. Міжнародна санітарна конвенція ( 1926 рік) стосу
ься заходів щодо заnобігання розповсюдженню епідемій, правил 

дійснеІ-ІНЯ nаломництва тощо. 

lla Женевській конференції ООН з морського права (1958 рік) 
)'JI ухвалено Конвенцію про відкрите Jноре та Конвенцію про те

рuторіальие Jvюpe та прилеглу зону, які визначають право на тери

торіальні води та морський кордон. У Конвенції про відкрите море 
(у редакції 1962 року) зазначалося, що відкрите море відкрите для 

ucix націй, і ніяка держава не має права претендувати на підпоряд

І<ування частини Гі своєму суверенітету. Свобода відкритого моря 

здійснюється в умовах, що визначаються справжніми статтями та 

іншими нормами міжнародного nрава. Всі держави здійснюють ці 

свободи, так само як і інші свободи, визнані згідно із загальними 

nрющипами міжнародного nрава, розумно враховуючи зацікавле

ІІіСТЬ інших держав у користуванні свободою в ідкритого моря. 
11 снцією про територіальне море та прилеглу зону визначено, 

щ суверенітет держави поширюється за межі його сухопутної те

риторії і його внутрішніх вод на морський пояс, що примикає до 
/.toro берега і називається територіальним морем. Зазначений суве

ренітет здійснюється з дотриманням постанов цих статей та інших 
норм міжнародного права. Суверенітет nрибережної держави nо

ширюється на повітряний простір над територіальним морем, так 

само як і на поверхню та надра його дна. 

Ко11венція ООН з Аюрського права (1982 рік) є єдиним осново

nоложним міжнародно-правовим документом, який регулює осно

ІІі nитання діяльності в межах Світового океану, на морському д~• і 
'1 о 11ого надрах, а також регулює аспекти судноплавства. Україна 
nри дІІ алася до цієї Конвенції 1999 року. 
У ній Конвенції, зокрема, було зазначено, що: 
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- кожна держава має право встановлювати ширину свого тери

торіального моря до межі, що не перевищує дванадцяти морських 

миль; 

· - прибережна держава може здійснювати в своєму територіа

льному морі заходи, які необхідн.і для недопущення проходу, що не 

є мирним; 

- у зоні, прилеглій до територіального моря прибережна дер

жава може здійснювати контроль, необхідний для запобігання по

рушень митних, фіскальних, іміграційних або санітарних законів і 

правил у межах їі території або територіального моря, для пока

рання за порушення законів і правил, здійснене в межах П території 

або територіального моря; 

- виняткова економічна зона - це район, що знаходиться за ме

жами територіального моря і прилеглий до нього, який підпадає під 

особливий правовий режим, згідно з яким права і юрисдикція при

бережної держави і права та свободи інших держав регулюються 

відповідними положеннями Конвенції; 

- ширина виключної економічної зони не повинна перевищува

ти 200 морських миль, відлік яких проводиться від вихідних ліній; 
- прибережна держава сприяє оптимальному використанню 

живих ресурсів виключної економічної зони без збитків для їх збе

реження; 

- прибережна держава здійснює контроль над континенталь

ним шельфом, на який має суверенні права з метою його розвідки і 

розробки його природних ресурсів; 

- держави, що не мають виходу до моря, мають право на дос

туп до моря і від нього з метою здійснення прав, передбачених у 

Конвенції. 

Брюссельська конвенція про уніфікацію деяких правил щодо ко
поса.менту - Гаазькі правила ( 1924 рік), зі змінами 1968 р. - Гаазь

ко-Візбіііські правила визначили, зокрема, що: 

- перевізник і судно будуть у всіх випадках звільнятися від 

відповідальності за вантаж, якщо тільки позовні вимоги не були 

пред'явлені протягом року з моменту здачі вантажу або з дня, коли 

він повинен був бути зданий; 
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загальна сума відшкодування повинна визначатися за цінами 

ЕШИЙ D нтаж, що існують у місці та в час, коли вантаж повинен 
уrи и нтажений або занурений згідно з договором; 

ли застосовується контейнер, nіддон чи будь-яке інше тра

І тІ nристосування для збирання вантажів, кількість місць або 

ДІІІІИІ\1• ва11тажу, перераховане в коносаменті, якщо вантаж помі

щ 1111f..l в таке пристосування, має розглядатися як одне місце або 

ОJІЮІІщя вантажу. 

У 1977 році ухвалена Конвенція ООН про ;.,юрське перевезе11ня 
ва11та.жів - Га:нбурзькі правила. Вивчає відповідальність і 

б в'язки перевізника, вантажовідправника, правила оформлення 

тр непортних документів, випадки виникнення вимог та скарг. У 

1' nях конвенції, зокрема, зазначено, що: 

- nоложення цієї Конвенції застосовуються незалежно від на

ніональної належності судна, перевізника, фактичного перевізника, 
вантажовідправника, вантажоодержувача чи іншої заінтересованої 

особи; 

- положення цієї Конвенції не застосовуються до чартерів, од

нак, коли коносамент видається згідно з чартером, положення Кон

венції застосовуються до такого коносаменту, якшо він регулює 

ідносини між перевізником і власником коносамента, які не є 

\1 туввльником; 
що договір передбачає nеревезення вантажу декількома 

ж ннями протягом узгодженого періоду, положення Кон-

8 ІІІtі\' застосовуються до кожного відвантаження; 

- відповідальність перевізника за збиток, що є результатом 
втрати або пошкодження вантажу, обмежується сумою, еквівален
тною 835 розрахунковим одиницям за місце чи іншу одиницю від
вантаження або 2,5 розрахункової одиниці за один кілограм ваги 
бруnо втраченого або пошкодженого вантажу залежно від того, 
яка сума є більшою; 

- відповідальність перевізника за затримку в здачі відповідно 

)\О положень статті 5 обмежується сумою, в 2,5 рази кратної фрах
у, що підлягає сплаті за затриманий до здавання вантаж, але що не 

11 ревищує розміри фрахту, що підлягає сплаті на підставі договору 

МОрСЬІ\ОГО перевезення; 

25 



- будь-який позов у зв'язку з перевезенням вантажів по цш 

Конвенції погашається давністю, якщо судовий чи арбітражний 

розгляд не було розпочато протягом двох років; 

· - термін позовної давності починається в день, коли перевізник 
здав вантаж або частину вантажу, або у випадках, якщо вантаж вза

галі не був зданий, в останній день, коли вантаж повинен був бути 
зданий; 

- будь-яка умова в договорі морського перевезення або коно

саменті, або будь-якому іншому документі, що підтверджує договір 

морського перевезення, є абсолютно незначною у тій мірі, в якій 
воно прямо чи побічно суперечить з положеннями цієї Конвенції. 

1.2.5. Міжнародне правове регулювання перевезень 
на внутрішньому водному транспорті 

Основними організаціями у внутрішній водних перевезеннях на 

Євразійському континенті вважаються Дунайська комісія, створена 

1948 року, а також Центральна комісія судноплавства по Рейну, 
створена 1918 році. Дунайська комісія, яка створена відповідно до 
Конвенції про режим судноплавства на Дунаї розробила уніфікова

ні правила плавання, які трансформувалися в Основні поло:ження 

плаваиня по Дунаю (1970 рік), також ухвалила рекомендації з мит
ного нагляду, уніфікації ветеринарного, фітосанітарного і санітар

ного контролю. 

Братиславські угоди - основні документи, що визначають пра

вовідносини придунайських вантажовласників та інших учасників 

процесу перевезення на річці Дунай. До складу цих угод уходять 

Міжнародні угоди про загальні умови перевезення вантажів, Угоди 

про міжнародні вантажн і тарифи, Угоди про буксирування та на
дання допомоги під час аварій та за агентування. 

Центральна комісія судноплавства по Рейну розробила Конвен

цію судноплавства по Рейну (1831 року, зі змінами у Мангеймі, 
внесеними у 1868 році). Також було розроблено різні допоміжні 
регламенти, правила та положення щодо судноплавства, ліцензу

вання та атестування, перевезення небезпечних вантажів по Рейну 

тощо. Мета Центральної комісії судноплавства по Рейну - це гара

нтування дотримання правил та принципів судноплавства по Рей

ну, організації митного, податкового та адміністративного забезпе

LJення. 
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С І<іJlІ>І<И сороГІейське законодавство на внутрішніх водних 
ІІІJlЮШХ стосушнюся, ГІередусіl\·І, судноплавства по Дунаю та Рейну, 

'Г J 'J ШІИІЮМ часу виникла потреба у його уніфікації. Цим зайнявся 

І\nмІ1·~,. і ' ІІІІІУІ 'рішнього транспорту Європейської економічної комі-

І І І . ІІа сьогодні розроблено чимало складових Європейських 
11/)ІІІІІІ J І суююплавства внутрішніми водними шляхами (майже 40 
p~" IOJІIOttii-i та б конвенцій). Зокрема, Європейську угоду про найва.ж

.'11/ІІі ІІІі a11ympiumi водні иuІяхu сполучення підписало вже 17 держав, 
ІІ СЮ регулюється чимало питань з розвитку інфраструктури. Україна 

;,о ІІСЇ приєдналася у 20 І О році. Надалі було розроблено f{онвенцію 
fJCCClllfiOІfiЇ суде11 та Конвенцію про обмір cyдell вlІуmріитього пла

І/ІІІІІІJІ, н також конвенції аналогічні морським. Останніми десятиліт

І 'ІІМІІ 11айоажливішю1 завданням Комітету із внутрішнього транспор

І у Свро11ейської економісшої комісії ООН та створеної у його складі 

роСіо•юї груnи, яка займається саме внутрішні:-.1и водними переве

' ІСІІІІями, була розробка та ухвалення Конвенції про договорів перс-
' . . 

вс·Іс ІІІІЯ вантажш внутрІШНІМИ водними шляхами. 

Іlя робота була успішно завершена у 2001 році, із прийняттям 

І>)І()апештської коивеlІції про договір перевезетtя ванта:жів водuи

мu шляхами. Якщо предмето:v1 договору nеревезення внутрішні ми 

водними шляхами є nеревезення вантажу без перевантаження, як 

Ішугрішніми водними шляхами, так і шляхами, на які nоширюється 

режим морського перевезення, ця Конвенція також застосовується 

;,о ,,,,ого договору nри дотриманні умови, що хоча б однин із пун к

ті І\ 11еревезення розташований на території держави учасниці Кон

ІІСІІІtії, за винятком тих виГІадк і в, коли був складений морський ко

Іюсамент, або коли відстань, що треба буде nройти шляхами, на які 

Іюширюється режим морського перевезення, є довшою. 

1.2.6. Міжнародне правове реrулюва11ня перевезень 
ІІІt 'JалізнІІчному транспорті 

Ключовими організаціями залізничних nеревезень у Євразії є: 

Мі.JІСІtародна рада заліз11uць (заснована 1922 р.) - UlC; Міжнарод
ІІа асmJіація залізничних конгресів (заснована у 1885 році) - lRCA; 
Л/І.JІІ 'ІІЩJОдІІиЙ кшvtітет залізничного транспорту (заснований у 

І 1>02 році) - СП; Організація співробітництва залізниць (заснована 
у 19~ () ро11і) та ін. 
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