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МЕХАНІЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 

В статті йдеться про правовий механізм регулювання відносин з перевезення як напрямки право-
вого впливу норм права на юридично значиму поведінку їх учасників. Звернуто увагу на недоліки актів 
чинного законодавства і запропоновано ті з них, які суперечать Конституції України, ЦК та ГК 
України, відмінити. Акцентовано на елементах правового регулювання цих правовідносин, які моде-
люються нормами права та на співвідношенні договірного і законного регулювання. 
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Постановка проблеми та її актуальність. 

Апріорі правове регулювання перевезення ван-
тажів і його різновидів забезпечується через на-
прямки впливу на учасників цих правовідносин 
нормами права, що отримав узагальнену назву 
механізм правового регулювання. Стосовно різ-
них аспектів та напрямків його впливу при регу-
люванні перевезення висловлені різні позиції: а) 
загальнотеоретичні (С. С. Алєксєєв); б) галузеві 
(С. О. Погрібний) чи підгалузеві; в) інституційні. 
Відповідно, це спричинило полярні інколи пози-
ції в доктрині права, окремі з яких, на наш по-
гляд, є штучними. Проте є спільне, що їх збли-
жує: в основу покладено елементи правовідносин 
як об’єктивна категорія; на формування позиції 
вплинули роботи зарубіжних вчених, особливо 
німецьких, російських, особливо проф. 
С. С. Алєксєєва, який одним із перших обґрунту-
вав цілісний підхід до цієї категорії [1]. 

Наразі внаслідок дуалізму приватного права та 
різних теоретичних конструкцій, іноді 
суб’єктивного бачення проявів, що складаються у 
цій сфері, проявляються відцентрові тенденції. 
Зокрема, ігноруються положення позитивного 
права, висуваються суб’єктивні конструкції, які не 
ним підтверджені, а на їх основі вибудовуються їх 
елементи. Спостерігається маніпулювання цивілі-
стичною чи господарською позиціями при від-
стоюванні суб’єктивної її оцінки, що не кращим 
чином впливає на правозастосовчу та судову 
практику. Йдеться про регулювання перевезень з 
позицій забезпечення прав на перевезення чи з 
позиції права на господарську діяльність. 

Можна погодитися, що тут вбачається недо-
статність наукової розробки положень цивільно-
го права та потреба їх наукового осмислення 
взагалі [8, c. 117] та окремих інститутів приват-
ного права зокрема. Це повною мірою стосується 
механізму правового регулювання перевезень, 
який попри намагання в кодексах віднайти спі-

льне, диференційований за тим, що перевозиться, 
видом транспорту і специфікою забезпечення 
виконання зобов’язань з перевезення. Звичайно 
простежується протистояння між цивілістичною 
та господарсько-правовою доктриною у вибудові 
механізму правового регулювання перевезень 
взагалі та його окремих елементів зокрема. 

Мета цієї роботи — обґрунтувати позицію 
щодо елементів механізму правового регулюван-
ня перевезень транспортом та нівелювати штуч-
не протистояння представників господарського 
та цивільного права на користь забезпечення 
прав та охоронюваних законом інтересів учасни-
ків відносин із перевезення, насамперед пасажи-
рів та вантажовідправників, вантажоодержувачів. 

Об’єктом є правовідносини, які виникають на 
основі укладення договору перевезення, а пред-
метом — акти чинного законодавства, зокрема 
його застарілі та сумнівні положення, практика 
їх застосування, наукова доктрина. 

Виклад основного матеріалу. Основна при-
чина у забезпеченні права на перевезення: різні 
інтереси учасників правовідносин, що призво-
дить до намагання паразитувати один на одному 
(ухилятися від сплати чи зловживати правом на 
пільгові перевезення — пасажирами і вантажові-
дправниками, штучно завищувати тарифи та ціну 
договору —перевізниками). Чимало вини і у 
протистоянні правників: 1) менше переймаються 
побудовою науково виважених норм права – 
лише незначна частина їх пропозицій (до 15 від-
сотків у рукописах дисертацій) формулюються 
так, щоб були сприйняті суб’єктом нормотворчо-
сті; 2) не завжди наполегливі у реалізації їх про-
позицій — отримали науковий ступінь чи відзві-
тували за проведену наукову роботу і публіка-
цію-впровадження її результатів; 3) не перевіри-
ли наслідків їх творчості та затрат на це; 4) не 
завжди здатні прислухатися один до другого та 
працювати у команді на вирішенням практичних 
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завдань; 5) штучно загострюють проблему дуалі-
зму приватного права. 

Щодо дуалізму приватного права проф. 
Р. А. Майданик влучно висловився: «Теза щодо 
одночасного існування ГК і ЦК загалом негатив-
но оцінюється в науці цивільного права, що ґру-
нтується на розумінні цивільного права як пер-
винної (базової) галузі права, з властивим їй са-
мостійним предметом і методом правового регу-
лювання, які в сукупності не притаманні іншим 
галузям права. Та чи інша відокремлена сфера 
суспільних відносин може бути предметом лише 
однієї галузі права. Суб’єкти господарювання 
діють в сфері майнових відносин за принципом 
диспозитивності, тобто рівності сторін, що хара-
ктерно для предмету і методу галузі цивільного 
права. Тому суб’єкти господарювання у відноси-
нах юридичної рівності є суб’єктами цивільного 
права» [4, с. 7].  

Не можна ігнорувати, що у сфері перевезень: 
1) ці відносини фокусуються в договірному ре-
гулюванні надання транспортних послуг; 2) вони 
універсалізуються під натиском глобалізації еко-
номіки та запозичень прогресивних правових 
форм регулювання суспільних відносин;  
3) є частиною державної політики з адаптації 
законодавства України до вимог законодавства 
країн ЄС; 4) попри розбіжності в конструкціях 
договору (в ЦК України [9] — правочинна і до-
мовленісна (ст. 626), а в ГК зобов’язальницька 
(ст. 179)) насправді особливих розбіжностей в 
реальних договорах немає; 5) що ЦК, а особливо 
ГК у їх нинішній конструкції не забезпечують 
повноти регулювання перевезень і основне нава-
нтаження припадає на поточні закони та особли-
во підзаконні акти; 6) укладення договорів, їх 
зміст та інші складові формуються з урахуван-
ням судової практики та можливого розгляду 
спору у суді. Перевага у виборі галузевої прина-
лежності договору на перевезення ми зважаємо, 
що товарооборот врегульовано договором, а до-
говір повинен відповідати засаді свободи дого-
вору (п. 3 ст. 3 ЦК України), принципам свободи 
договору (ст. 627 ЦК). У тому цивілістичний 
підхід є більш виправданим. 

Нагадаємо, що Законом України «Про Загаль-
нодержавну програму адаптації законодавства 
України до законодавства Європейського Сою-
зу» [6] передбачено приведення національного 
законодавства до вимог законодавства ЄС, що 
забезпечує зближення цивілістичної та господар-
сько-правової позицій на приватноправовій ос-
нові. Міжнародні акти та акти ЄС у сфері переве-
зень забезпечують універсалізм правового регу-

лювання приватних правовідносин і знімають 
проблему галузевого впливу.  

Правове регулювання здійснюється впливом 
на волю людей формування їх правосвідомості. 
Воно здійснюється за певними напрямками, які 
можна визначити: встановлення підстав виник-
нення правовідносин та їх наслідків, встановлен-
ня вимог до об’єкта цивільних прав та предметів 
договорів встановленням їх правового режиму, 
визначення загального правового становища 
учасників правовідносин, встановленням основ-
них прав та обов’язків в окремих правовідноси-
нах, а також наслідків порушення обов’язків 
взагалі та зобов’язань зокрема. За потреби вико-
ристовуються стимули, обмеження та заборони 
на здійснення прав.   

Безумовно, що правове регулювання переве-
зень повинне бути уніфіковане, що забезпечує 
зручність у правозастосуванні через: уніфікацію 
понятійного апарату, вимог до засобів переве-
зення, здійснення діяльності екіпажів перевізних 
засобів, оформлення вантажів, врахування пози-
цій сторін перевезень та інтересів інших учасни-
ків транспортної інфраструктури. Тут встановле-
ні імперативи, як засоби транспортної безпеки і 
безпеки фізичних осіб.   

Правове регулювання має свої загальні озна-
ки, які охоплюються його поняттям. Воно у 
транспортній сфері: а) впливає на поведінку уча-
сників правовідносин; б) впорядковує транспор-
тні правовідносини прийняттям правових норм;  
в) організує учасників транспортних правовідно-
син встановленням ідеальної їх поведінки;  
г) стимулює до дотримання єдиного та найбільш 
безконфліктного здійснення прав та виконання 
обов’язків при перевезенні; д) забезпечує стан-
дарт поведінки учасників перевезення; 
е) попередження можливі порушення і шкідливі 
їх наслідки; є) гарантує виконання приписів пра-
вових норм при здійсненні перевезень.  

Щодо договірного регулювання відносин з 
перевезення скористаємося напрацюванням 
С. О. Погрібного. Він у механізмі правового ре-
гулювання виділив такі елементи: об’єкт право-
вого регулювання, суб’єкт правового регулюван-
ня і власне діяльність з питань правового регу-
лювання в єдності її об’єктивного (фактичного) 
прояву і внутрішніх (суб’єктивних) характерис-
тик [5, c. 11]. Правове регулювання відносин з 
перевезення має доцентрове спрямування і про-
являється у намаганні його універсалізувати, 
зокрема: а) відмежування від властивого радян-
ському праві опублікуванню цивільно-правових 
відносин; б) абстрагування від негативних нас-
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лідків дихотомії приватного права; в) поступово-
го запровадження міжнародних стандартів їх 
врегулювання; г) використання колізійних 
прив’язок при виборі норм для врегулювання 
зовнішньоекономічних відносин з перевезення. 
Тут йдеться про правовий вплив на учасників 
суспільних відносин при моделюванні їх юриди-
чно значимої поведінки при визначенні доціль-
них способів та форм здійснення належних прав 
(ст. 13 ЦК), виконанні юридичних обов’язків (ст. 
14 ЦК), застосуванні наслідків порушення 
останніх.  

В літературі виділені особливості механізму 
правового регулювання, зокрема як: а) складової 
соціального регулювання; б) системи взаємодію-
чих між собою елементів, зокрема правових засо-
бів (норми, суб’єктивні права та юридичні 
обов’язки тощо), способів (дозволи, заборони і 
зобов’язання) та форм (дотримання, виконання і 
використання); в) забезпечення регулювання сус-
пільних відносин і динамічної частини правової 
системи; г) цілеспрямованого та результативного 
впливу. При перевезеннях йдеться про договірне 
регулювання за допомогою індивідуальних правил, 
що обов’язкові для перевізника, пасажира (при 
пасажирських перевезеннях) вантажовідправника і 
вантажоодержувача (при перевезеннях вантажів).   

Наразі регулювання цих правовідносин має 
два рівні: позитивістський і договірний (піднор-
мативний) чи індивідуальний. Перший закріпле-
ний в актах законодавства і відображає офіцій-
ний, наразі міждержавний підхід, що закріпле-
ний у міжнародних угодах, другий — індивідуа-
льний взаємоузгоджений інтерес сторін догово-
ру. Врегулювання відносин із перевезення забез-
печене спеціальними законами «Про транспорт» 
та окремі види транспорту, «Про перевезення 
небезпечних вантажів» та підзаконними актами. 
Здебільше вони розроблені на основі та з ураху-
ванням міжнародних конвенцій у сфері переве-
зень, тим більше, що вони стали частиною наці-
онального законодавства.  

Зауважимо, що підзаконний рівень у багатьох 
випадках недосконалий, Чого тільки вартує Ста-
тут автомобільного транспорту України та майже 
всі правила перевезень. Їх слід відмінити чи при-
вести до вимог ринкової економіки. Зокрема, про 
які плани перевезень та їх виконання може йтися? 

В механізмі правового регулювання переве-
зень основне відводиться самим нормам права і 
їх впливу на правовідносини. З огляду на зазна-
чене, до елементів механізму правового регулю-
вання відносяться ті, які забезпечують правовий 
вплив і моделювання правовідносин: 1) засади 

цивільного законодавства (ст. 3 ЦК), які уточ-
нюють основні напрямки прояву «генетичного 
коду» цивільно-правового регулювання і напря-
мки впливу норм права; 2) підстави їх виникнен-
ня та їх внутрішній зміст (ст. 11 ЦК); 3) загальне 
правове становище учасників правовідносин, та 
випадки і наслідки відхилення від нього (Розділ 
ІІ ЦК); 4) правовий режим об’єкта цивільних 
прав, що проявляється у специфіці набуття, здій-
снення та припиненні прав щодо нього; 5) пара-
метри існування правовідносин у часі (строки, 
терміни) у просторі (місце виникнення, здійс-
нення та припинення прав і обов’язків); виклю-
чення із загального положення про самостійне 
набуття та здійснення прав.  

Така конструкція не ігнорує норми права, а 
лише уточняє напрямки їх впливу на поведінку 
учасників правовідносин: при виборі виду та 
форми правовідносин і визначенні наслідків 
вступу в них; власної поведінки та поведінки 
контрагента, досягнення його лояльності, забез-
печенні власних інтересів. 

В механізмі правового регулювання відносин 
з перевезень на основі позиції нормативного по-
зитивізму основне відводиться актам чинного 
законодавства. Воно визначає правове становище 
їх учасників, підстави їх виникнення, вимоги до 
транспортної послуги взагалі та її різновидів. 
Варто зауважити, що Глава 64 ЦК України не є 
самодостатньою і не забезпечує повного та все-
бічного. Воно доповнює спеціальне законодавст-
во, зокрема закони України «Про транспорт», 
Повітряний кодекс України, «Про залізничний 
транспорт», «Про автомобільний транспорт» 
інші. Безпосереднє регулювання цих правовідно-
син забезпечується відповідними правилами пе-
ревезення  пасажирів та вантажів.  

В договірному регулюванні перевезень є зна-
чна доля імперативів. Водночас є диспозитивні 
норми, які надають можливість їх учасникам 
уточнити зміст правовідносин, прив’язати здійс-
нення прав та виконання обов’язків сторін до 
місця, строку, способу виконання тощо. Це інди-
відуалізує регулювання договірних відносин, 
відповідно до потреб, можливостей та інтересу їх 
сторін.   

При договірному регулюванні ЦК України від-
дається перевага договору, а положення актів циві-
льного законодавства трактуються як диспозитив-
ні, крім випадків, коли обов’язковість для сторін 
цих актів випливає з їх змісту або суті відносин 
між сторонами. Це є небезпечним і підриває прин-
цип законності. Тому недарма передбачені імпера-
тиви, від яких сторони відійти не можуть. Ідеалізу-
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вати роль договору в урегулюванні перевезень не 
слід, особливо при перевезенні пасажирів: продає 
білет (укладає договір), як правило не перевізник, 
зокрема перевезення залізничним транспортом; 
водночас із придбанням проїзного документу 
укладається договір страхування, тобто відповіда-
льність у визначеній частині перекладається на 
страховика; виконує перевезення перевізник чи 
інколи декілька перевізників (перевезення за купо-
нами), самого договору як такого нема, а є перевіз-
ний документ; регулювання прав та обов’язків 
його сторін здійснюється на основі правил переве-
зення пасажирів.   

Визначальним елементом механізму право-
вого регулювання перевезень є юридичні факти, 
як підстави виникнення правовідносин. Саме 
через них здійснюється переведення загально-
обов’язкових правил поведінки з нормативної 
площини у сферу конкретних суспільних відно-
син, саме вони «запускають» процес реалізації 
суб’єктивних прав та обов’язків, створюючи 
правовідносини [3, с. 46]. Підстава виникнення, 
зміни та припинення правовідносин є проміж-
ною ланкою між нормою права та її індивідуа-
льним впливом на конкретного суб’єкта, спів-
відноситься із поняттям акта реалізації права [2, 
c. 97]. Ним є договір (п. 1 ч. 2 ст. 11 ЦК) і вказі-
вка закону при перевезенні пільгових пасажи-
рів, накопичувальний юридичний склад. Юри-
дичні факти впливають на виконання договорів 
перевезення, зокрема форс-мажори, блокування 
доріг як соціальні протести тощо. 

Наступним елементом є правовий режим то-
го, кого чи що перевозять. Для людини, як па-
сажира, це проявляється у його загальному пра-
вовому становищі чи спеціальному (пільговик). 
Людина вправі розраховувати на перевезення, 
яке не принижує людську гідність, і транспортні 
послуги згідно сплаченого нею класу зручності, 
обраного місця. Щодо вантажу, то правовий 
режим залежить від виду речей та їх властивос-
тей. Так, вказуються вантажі: штучні (машини, 
устаткування, кріпильні матеріали), тарні (що 
надходять на підприємства в мішках або ящи-
ках), наливні (різні рідини) і насипні (порода, 
корисні копалини). Вантаж може бути класифі-
кований за: природним походженням, біохіміч-
ним складом, ступенем обробки, споживчим 
призначенням.  

Вони можуть бути загальні і спеціальні. До 
других відносяться вантажі, які потребують при 
транспортуванні і зберіганні особливих умов. 
До них відносяться: небезпечні, швидкопсувні, 
живі тварини та птиця. Особливо йдеться про 

небезпечні вантажі — речовини та предмети, які 
володіють небезпечними властивостями, і в 
силу цього потребують при транспортуванні чи 
збереженні дотримування особливих мір небез-
пеки (вибухонебезпечні, вогненебезпечні, ток-
сичні, інфекційні, радіаційна небезпека та ін.). 
Швидкопсувні вантажі ― це вантажі, які потре-
бують в дорозі захисту від високої або низької 
температури, тобто спеціальних умов транспор-
тування ― охолодження, опалення, вентиляції, 
догляду та контролю за їх станом. Особливість 
транспортування живих тварин, птиці та ванта-
жів тваринного походження полягає в тому, що 
вони підлягають обов’язковому ветеринарно-
санітарному контролю і потребують особливого 
обладнання для перевезення (клітки, стійла, 
акваріуми і т. п.).  

Наступним елементом механізму правового 
регулювання є правове становище сторін дого-
вору перевезення. В перевезеннях кожна сторо-
на має свої право та обов’язки корелятивного 
характеру. Так, права пасажира забезпечуються 
обов’язками перевізника та інших учасників 
пасажирських перевезень. 

Елементом механізму правового регулюван-
ня договірних відносин є реалізація норм права 
і забезпечення певних гарантій при здійсненні 
суб’єктивних прав. Здійснення права – прояв 
правового регулювання, так і кінцевий резуль-
тат правового регулювання. Р. О. Стефанчук 
обґрунтував, що поняття «здійснення» повинно 
стосуватись суб’єктивних цивільних прав, тоді 
як поняття «реалізація» стосується правомочно-
стей як складових частин суб’єктивного цивіль-
ного права [7, c. 144]. Реалізація – це складне за 
змістом поняття, яке включає здійснення, охо-
рону і захист. Проте є легальний термін «здійс-
нення цивільних прав», що проведено у ст. 12 
ЦК України, і йому протистоїть категорія «реа-
лізація права».   

Здійснення ж цивільних прав та виконання 
обов’язків полягає у програмованій законодав-
цем і деталізованій договором поведінці його 
сторін відповідно до тих ідеальних моделей, які 
закладені в актах законодавства. Це забезпечує 
урегульованість однорідних, типових цивільних 
правовідносин, свідчить про впорядкованість 
відповідних суспільних відносин, отже, і про 
досягнення мети їх правового регулювання. 
Виходячи з цього, можна стверджувати, що 
названі вище елементи механізму правового 
регулювання відносин договором перевезення є 
імперативно-диспозитивним.  
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Правове регулювання доповнене санкціями, 
що забезпечує захист суб’єктивних цивільних 
прав та законних інтересів сторін у разі їх по-
рушення. Санкції у договорах, зокрема госпо-
дарських – невід’ємний вид забезпечення вико-
нання юридичних обов’язків їх сторонами. Інша 
справа, що він водночас виконує охоронну фун-
кцію, але лише за з наявності порушення та зби-
тків від нього. Елементом механізму цивільно-
правового регулювання є цивільна, чи у даному 
разі цивільно-правова відповідальність. Вона 
стабілізує зобов’язальні правовідносини, стиму-
лює сторони до належного виконання їх зо-
бов’язань. 

Такими за правовою природою є заборони, 
пільги, інші стимули та обмеження. Тут склада-
ється певна залежність: заборона — порушення 
її —санкція; вчинення  певної дії як прояв лоя-
льності до товаровласника, зокрема перевізника 
— стимул (знижки на ціну, якщо перевезення 
обрано не в пікові дні, додаткові бонуси, набут-
тя с становища пріоритетного вантажовідправ-
ника, перевага на транспортне обслуговування 
перед іншими претендентами тощо). Щодо об-
межень, то вони можуть стосуватися: укладення 
договору (кількість пасажирів і проданих біле-
тів обмежується технічними характеристиками 
транспортного засобу та видами перевезень; 
вантажу і вантажопідйомності транспортного 
засобу, стану магістралей, зокрема автомобіль-
них доріг тощо).  

Висновки. Таким чином, у механізмі право-
вого регулювання перевезень норми позитивно-
го права є основними, вони на індивідуальному 
рівні конкретизуються договором перевезення і 
забезпечують регулятивний вплив через: а) 
юридичні факти; б) правовий режим вантажу; в) 
правове становище сторін; г) встановлені права 
та обов’язки; г) види, способи стимулювання, 
обмеження і заборони; д) види та засоби хисту 
порушених суб’єктивних цивільних прав та 
законних інтересів сторін.  
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Р. Б. Шишка 
Механизм правового регулирования перевозок. 
В статье речь идет о правовом механизме регулирования отношений по перевозке как направления 

правового воздействия норм права на юридически значимое поведение их участников. Обращено 
внимание на недостатки актов действующего законодательства и предложено те из них, которые про-
тиворечат Конституции Украины, ГК и ХК Украины, отменить. Акцентировано на элементах право-
вого регулирования этих правоотношений, моделируются нормами права и на соотношении договор-
ного и законного регулирования.  

Ключевые слова: договор, закон, перевозки, правовое регулирование. 
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R. Shyshka 
Mechanism of legal regulation of transportation. 
The article refers to the legal mechanism for regulating relations with transportation as areas of legal 

enforcement of the law in a legally meaningful behavior of the participants. Pay attention not shortcomings 
of current legislation and regulations proposed to those that are contrary to the Constitution of Ukraine and 
the Central Committee of the Civil Code of Ukraine abolished. The attention on the elements of the legal 
regulation of relations that are modeled by the law and on the ratio of contractual and legal regulation.  

Key words: contract law, transportation, legal regulation. 


