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Постановка проблеми. Сьогодні проблемними є питання захисту прав та інтересів суб'єктів господарювання в сфе-
рі транспорту, визначення напрямків розвитку відповідного законодавства. Зазначається, що з розвитком транснаці-
онального права електронної торгівлі виникають специфічні правові утворення, спрямовані на забезпечення саморе-
гуляції відносин комерційного характеру, можливості їх учасників самостійно обирати право, що підлягає 
застосуванню, при врегулюванні відносин у сфері транспорту (lex maritime тощо). Метою роботи є розробка нових 
теоретико-правових положень щодо способів захисту прав та інтересів суб'єктів господарювання в сфері транспорту 
у сучасних соціально-економічних умовах. Методи. Для вирішення задач дослідження використано низку методів 
наукового пізнання, серед яких формально-юридичний, за яким визначено прогалини та недоліки правових засад за-
хисту прав та інтересів суб'єктів господарювання в сфері транспорту; системно-структурний – охарактеризовано 
способи захисту зазначених суб'єктів; логіко-семантичний – розкрито сутність та відмінності судових, досудових та 
альтернативних способів захисту прав та інтересів відповідних суб'єктів господарювання. Висновки. Для захисту 
прав та інтересів суб'єктів господарювання в сфері транспорту можуть застосовуватися: 1) судовий порядок; 2) до-
судовий (претензійний) порядок; 3) самостійно потерпілою від порушення умов транспортного договору стороною 
при застосуванні оперативно-господарських санкцій; 4) альтернативні способи врегулювання спорів, включаючи 
електронне (онлайн) вирішення спорів. Результати. Обґрунтовано доцільність розширення на законодавчому рівні 
(Господарський кодекс України, Господарський процесуальний кодекс України, спеціальне транспортне законодав-
ство) можливостей врегулювання спорів щодо транспортування вантажів шляхом застосування альтернативних 
способів захисту; удосконалення порядку обчислення початку перебігу позовної давності у спорах щодо перевезен-
ня вантажів.  

Ключові слова: захист прав та інтересів суб'єктів господарювання; альтернативні способи 
врегулювання спорів; міжнародний комерційний арбітраж; судовий та досудовий порядок 
врегулювання спорів; медіація 

*** 
Problem statement. The article covers current issues on protecting the economic entities' rights and interests in the field of 
transport, as well as identifies the areas for developing the relevant legislation. It is noted that the development of 
transnational e-commerce law lex electronica, a system of norms of international law as a result of attempts to regulate the 
rules of lex mercatoria, the specific legal entities in the field of transport have appeared, aimed at ensuring self-regulation of 
commercial relations participants to choose the applicable law for settlement their relations (lex maritime, etc.). The 
purpose of the article is developing new theoretical-legal proposals for protecting the economic entities' rights and interests 
in the field of transport in current socio-economic circumstances. Methods. To solve the research problems a number of 
scientific methods have been used, including formal-legal one in order to identify gaps in protection of economic entities' 
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rights and interests in the field of transport; the system-structural method has been used for characterizing the ways to 
protect these entities; the logical-semantic one has been used to reveal the essence and differences of judicial, pre-trial and 
alternative ways of protecting the rights and interests of relevant economic entities. Conclusions. It is stated that the 
methods for protecting the economic entities' rights and interests in the field of transport are as follows: 1) judicial procedure 
(typical for damages, penalties in cases of loss, damage, shortage of cargo, late delivery of goods, etc.); 2) pre-trial (claim) 
procedure (by conducting negotiations, filing a claim against the violator to protect their rights and interests); 3) 
autonomously applied by the injured party of the operational and economic sanctions prescribed by the transport contract; 4) 
alternative dispute resolution (ADR) methods, including electronic (online) dispute resolution (ODR) using Internet 
technologies. Results. The proposals on legal providing the alternative dispute resolution for transport freight entities are 
substantiated. The proposals for developing relevant rules of the Economic Code of Ukraine concerning the improvement of 
the statute of limitations in disputes connected to the carriage of goods have been provided. 

Key words: protection of economic entities' rights and interests; alternative dispute resolution; international 
commercial arbitration, court and pre-trial dispute resolution; mediation 

 

Постановка проблеми 

Захист прав становить правову категорію мі-
жгалузевого значення, яка широко використову-
ється на законодавчому рівні, в наукових дослі-
дженнях у галузі правознавства. В юридичній 
науці звертається увага на багатоаспектність 
значень, в яких вживається поняття захисту, що 
пов'язано з його тісним взаємозв'язком з низкою 
суміжних понять, як "охорона прав", "правова 
охорона", "правове забезпечення" тощо [1, c. 9].  

Загальною тенденцією розвитку права в бі-
льшості країнах світу стає політика посилення 
захисту прав як на національному, так і на між-
народному та регіональних рівнях. Правова ідея 
гарантованості судового захисту знайшла закрі-
плення в статтях 6, 13 Європейської конвенції 
про захист прав людини і основоположних сво-
бод, статтях 8, 13, 55 Конституції України та спе-
ціальних нормативно-правових актах [1, c.55]. 

Проблемам ефективності захисту прав та ін-
тересів присвятили дослідження як вітчизняні 
(І.Ф. Коваль, О.П. Подцерковний, Ю.Д. Притика, 
О.Ф. Скакун та ін.), так і іноземні дослідники (A. 
Ortiz, V. Gautrais, A. Maniruzzaman та ін.). Так, 
О.П. Подцерковний визначає захист прав ви-
значає як сукупність взаємопов’язаних правових 
засобів, способів і форм, за допомогою яких за 
необхідності забезпечується захист прав 
суб’єктів господарювання у разі їх порушення 
[2]; Ю.Д. Притика – як систему передбачених 
законом матеріально-правових та процесуаль-
но-правових способів і заходів охорони прав у 
випадку їх порушення чи реальної загрози тако-
го порушення, заперечення, оспорювання та 
невизнання [3, c.9]; О.Ф. Скакун під захистом 
прав пропонує розуміти відновлення порушено-
го правового статусу і притягнення порушників 
до юридичної відповідальності [4]. Як зазначає 
Є.В. Ізмайлова, наявні численні підходи до ви-
значення поняття способу захисту суб'єктивних 

прав і законних інтересів можна виокремити в 
три основні теорії сутності цього поняття: "тео-
рія заходів", "теорія функцій" та "теорія діяльно-
сті" [5]. Втім, квінтесенцією цього поняття є його 
розуміння як правового засобу, інструменту, за-
стосування якого забезпечує мету захисту – 
відновлення прав, припинення правопорушен-
ня, ліквідація негативних наслідків тощо [1, 
c.33–34].  

Серед найсучасніших досліджень правової 
організації транспортної системи слід відзначи-
ти дисертаційне дослідження О.В. Клепікової 
"Теоретичні проблеми правової організації тра-
нспортної системи України", в якому висвітлю-
ються економіко-правові передумови станов-
лення та розвитку транспортної системи, 
досліджуються суб’єкти цієї системи, правові 
форми забезпечення внутрісистемних госпо-
дарських зв’язків, аналізуються спеціальні засо-
би державного регулювання відносин з органі-
зації транспортної системи України [6]. Втім, 
концептуальні питання удосконалення госпо-
дарсько-правового забезпечення захисту 
суб’єктів транспортної діяльності в сучасних 
умовах господарювання в напрямі сталого роз-
витку потребують переосмислення та відповід-
ного ґрунтовного дослідження. 

Забезпечення ефективного захисту прав та 
інтересів учасників суспільних відносин є одним 
із найголовніших завдань держави в контексті 
реального впровадження принципу верховенст-
ва права. Ефективність захисту прав та інтере-
сів залежить від багатьох чинників, основним 
серед яких виступає обрання ефективного спо-
собу захисту [1, c.33].  

До моменту вчинення порушення право на 
захист перебуває у статичному стані, у разі ж 
настання відповідних юридичних фактів (підстав 
для захисту) набуває динамічного характеру й 
може реалізуватися на розсуд управомочної 
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особи як шляхом самостійного застосування 
належних способів захисту, так і за допомогою 
звернення до компетентних державних органів 
[1, c.15]. Способи захисту прав поділяються на 
два види: заходи захисту і заходи відповідаль-
ності [1, c.44].  

Наразі для врегулювання спорів, що виника-
ють, у тому числі за зобов'язаннями з переве-
зення вантажів, учасники цих відносин можуть 
обирати на свій розсуд будь-який передбачений 
законодавством порядок реалізації господарсь-
ко-правової відповідальності: досудовий чи су-
довий. Як відомо, раніше порядок врегулювання 
спорів, що виникали з договору перевезення, 
так само як і договору про надання послуг зв'яз-
ку, договору, заснованому на державному за-
мовленні, передбачав обов'язкове дотримання 
досудового порядку відповідно до Закону Украї-
ни "Про внесення змін до Арбітражного проце-
суального кодексу України" від 17.05.2001 р. 
Згодом, рішенням Конституційного Суду України 
у справі за конституційним зверненням Товари-
ства з обмеженою відповідальністю "Торговий 
Дім" Кампус Коттон клаб" щодо офіційного тлу-
мачення положення частини другої статті 124 
Конституції України (справа про досудове вре-
гулювання спорів) від 09.07.2002 р. № 15-
рп/2002 було встановлено, що "положення час-
тини другої статті 124 Конституції України про 
поширення юрисдикції судів на всі правовідно-
сини, що виникають у державі, в аспекті консти-
туційного звернення необхідно розуміти так, що 
право особи (громадянина України, іноземця, 
особи без громадянства, юридичної особи) на 
звернення до суду за дозволом спору не може 
бути обмежене законом, іншими нормативно-
правовими актами" [7]. Законом України "Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів Ук-
раїни щодо досудового врегулювання спорів" 
від 23.06.2005 р. відповідні зміни в частині ска-
сування обов'язку застосування порядку досу-
дового врегулювання окремих категорій спорів, 
зокрема тих, що з виникають з договору пере-
везення, було внесено до Господарського про-
цесуального кодексу України, Господарського 
кодексу України (далі – ГК України), Цивільного 
кодексу України, Закону України "Про залізнич-
ний транспорт" та ін.  

Незважаючи на скасування обов'язковості 
досудового порядку врегулювання спорів, у су-
довій практиці позовну давність пов'язано зі 
строком для подання претензій, у зв'язку з чим 
виникла проблема щодо застосування ст.315 ГК 
України в частині порядку обчислення позовної 

давності у таких спорах у разі непред'явлення 
претензії. Крім цього, з розвитком світових еко-
номічних відносин, електронної торгівлі, впро-
вадження інноваційних перетворень виникає 
об’єктивний запит на проведення наукових дос-
ліджень, комплексний аналіз проблематики 
правового забезпечення способів захисту прав 
та інтересів суб’єктів господарювання у сфері 
транспорту та збагачення існуючих науково-
теоретичних концепцій.  

Метою статті є розробка нових теоретико-
правових положень щодо способів захисту прав 
та інтересів суб'єктів господарювання в сфері 
транспорту у сучасних соціально-економічних 
умовах. Її новизна полягає в обґрунтуванні на-
прямів удосконалення господарсько-правового 
забезпечення захисту прав та інтересів суб'єктів 
господарювання в сфері транспорту, з застосу-
ванням альтернативних способів врегулювання 
спорів, у тому числі електронного (онлайн) ви-
рішення спорів. Завданням статті є дослідження 
та обґрунтування концептуальних засад удо-
сконалення господарсько-правового забезпе-
чення захисту прав та інтересів суб'єктів госпо-
дарювання в сфері транспорту. 
Судовий та досудовий (претензійний)  
порядок захисту прав та інтересів суб'єктів 
господарювання в сфері транспорту 

За приписами ст.315 ГК України, якщо пре-
тензію відхилено або відповідь на неї не одер-
жано в строк, заявник має право звернутися до 
суду протягом 6 місяців з дня одержання відпо-
віді або закінчення строку, встановленого для 
відповіді. Статутом залізниць України передба-
чено інший порядок обчислення строку для по-
дання позову (ст.136, 134 Статуту) залежно від 
підстав його подання. 

З огляду на викладене, виникає питання що-
до конституційності ст.315 ГК України в частині 
порядку перебігу позовної давності. Адже право 
особи на звернення до суду за вирішенням спо-
ру не може бути обмежене законом, іншими но-
рмативно-правовими актами (рішення Консти-
туційного Суду України від 09.07.2002 р. № 15-
рп/2002).  

Для належного вирішення цього питання ви-
словлюються такі пропозиції: прийняти Статут 
залізниць України Верховною Радою України як 
закон, звернутися до Конституційного Суду Ук-
раїни з метою вирішення питання стосовно кон-
ституційності положень ст.315 ГК України в час-
тині обчислення початку перебігу позовної 
давності; або обчислювати позовну давність з 
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дня видачі вантажу [8]. Наприклад, у Конвенції 
ООН про змішані перевезення вантажів 
(24.05.1980 р.) передбачено дворічну позовну 
давність для спорів, що пов'язані зі міжнарод-
ним змішаним перевезенням (ст.25). Цей строк 
починається в наступний день після видачі ван-
тажу або частини вантажу оператором змішано-
го перевезення, а якщо вантаж не видано, – в 
наступний день після останнього дня, коли ван-
таж мав бути виданий [9]. 

Як уявляється, у ст.315 ГК України доцільно 
передбачити вказівки на транспортні кодекси, 
закони і статути як спеціальне транспортне зако-
нодавство, яке має прийматися на рівні закону. 
Наразі ГК України і Статут залізниць України 
встановлюють різний порядок обчислення стро-
ків для пред'явлення позовів до перевізника: ГК 
України, так само як і Цивільний кодекс України, 
початок відліку прирівнює до дня одержання від-
повіді або закінчення строку, встановленого для 
відповіді, а в Статуті залізниць України порядок 
обчислення строків для пред'явлення позовів 
встановлено з урахуванням специфіки відносин 
в цій сфері і відрізняється залежно від характеру 
спору. З метою удосконалення порядку обчис-
лення початку перебігу позовної давності у спо-
рах щодо перевезення вантажів у разі непред'я-
влення претензії до перевізника доцільно 
узгодити положення ст.315 ГК України (ч.1, 3, 4) з 
урахуванням скасування обов'язкового досудо-
вого врегулювання таких спорів та встановлення 
правила у частині 4 ст.315 ГК України, згідно з 
яким позовна давність обчислюється в наступ-
ний день після видачі вантажу або частини ван-
тажу транспортною організацією, а якщо вантаж 
не видано, – в наступний день після останнього 
дня, коли вантаж мав бути виданий. 

Досудове врегулювання можливо розглядати 
в широкому розумінні, включаючи до нього не 
лише направлення претензії, а й переговори 
сторін тощо. Крім цього, стороною договору, 
права якої було порушено, можуть застосовува-
тися оперативно-господарські санкції, що пе-
редбачаються договором і застосовуються са-
мостійно (наприклад, право застави, притри-
мання вантажу для забезпечення внесення на-
лежних платежів за перевезення вантажу тощо). 
Альтернативні способи захисту прав та  
інтересів суб'єктів господарювання в сфері 
транспорту 

У сучасних умовах господарювання арсенал 
засобів правового захисту інтересів учасників 
транспортної діяльності значно розширюється і 

доповнюється альтернативними способами 
врегулювання спорів, зокрема третейського роз-
гляду, міжнародного комерційного арбітражу, 
медіації, переговорів та ін.  

Питання визначення місця третейських судів 
в системі форм захисту прав суб'єктів господа-
рювання залишається дискусійним в юридичній 
літературі [10, с.239]. При цьому науковці цілком 
справедливо називають третейський суд (арбіт-
раж) суб'єктом захисної діяльності, який вирішує 
юридичний спір по суті. Водночас принципову 
відмінність діяльності державних судів від інших 
юрисдикційних органів підтверджують посилан-
ням на ст.124 Конституції України, згідно з якою 
правосуддя в Україні здійснюють виключно су-
ди, і делегування функцій судів, а також прив-
ласнення цих функцій іншими органами чи по-
садовими особами не допускається.  

Досліджуючи питання стану та перспектив 
розвитку міжнародного комерційного арбітражу 
в Україні, Л.Ф. Винокурова зазначає, що в ході 
судової реформи у 2017 році, які внесли зміни і 
в галузі регулювання міжнародного комерційно-
го арбітражу та внутрішніх третейських судів, на 
сьогодні дуалізм правового регулювання тре-
тейського розгляду в Україні збережений, тобто 
роздільного регулювання міжнародного комер-
ційного арбітражу і внутрішніх (так званих наці-
ональних) третейських судів відповідно до За-
конів України "Про міжнародний комерційний 
арбітраж" та "Про третейські суди", який регу-
лює порядок утворення і діяльності внутрішніх 
(національних) третейських судів [11]. А.І. Му-
ранов справедливо зазначає, що третейський 
розгляд, і в тому числі міжнародний комерцій-
ний арбітраж, вважається на просто альтерна-
тивою державному судочинству, а й рівновели-
ким йому [12].  

Ю.Д. Притика пропонує розглядати арбітраж 
як форму приватного правосуддя, яке ґрунту-
ється на угоді, укладеній спеціально для цього 
сторонами спору, де арбітр наділяється повно-
важеннями, аналогічними повноваженням судді, 
водночас ці повноваження випливають із угоди 
між сторонами [13, с.37]. О.П. Подцерковний 
слушно зазначає, що подальша глобалізація 
економічного середовища здебільшого усуває 
традиційні обмеження національних правопо-
рядків на користь застосування уніфікованих 
інститутів міжнародного економічного права. 
Більшість іноземних інституційних арбітражів 
мають право розглядати комерційні спори у 
внутрішньому обігу певної країни, а не лише у 
міжнародних економічних відносинах. Останнє 



ISSN 1995-6134 

 79 Forum Prava, 2021. 66(1). 75–84 
(Review) 

повинно подолати сприйняття держави як єди-
ного творця права й носія правозастосовних й 
юрисдикційних функцій [14]. 

Переваги арбітражу полягають у спрощеній 
процедурі, можливості формулювання сторо-
нами складу арбітражу, узгодження взаємо-
прийнятих мови арбітражного провадження та 
права, що застосовується; конфіденційний ха-
рактер арбітражного провадження; остаточність 
рішення; відсутність апеляційного та касаційно-
го провадження (за винятком процедурних по-
рушень); наявність забезпечувального механіз-
му визнання та виконання арбітражного рішення 
[15, с.5]. 

Законом України "Про міжнародний комер-
ційний арбітраж" визначено, що арбітраж (тре-
тейський суд) може утворюватися як спеціально 
для розгляду окремої справи (ad hoc), так і здій-
снюватися постійно діючою арбітражною уста-
новою, зокрема Міжнародним комерційним ар-
бітражним судом або Морською арбітражною 
комісією при Торгово-промисловій палаті Украї-
ни Третейський суд визначається як одноосо-
бовий арбітр або колегія арбітрів (ст.2) [16].  

За змістом статті 2 Закону України "Про між-
народний комерційний арбітраж" термін "комер-
ційний" охоплює питання, що випливають з усіх 
відносин торгового характеру, – як договірних, 
так і недоговірних. Відносини торгового харак-
теру включають угоди про перевезення товарів 
та пасажирів повітрям, морем, залізничними та 
автомобільними шляхами. Відповідно до статті 
2 Положення про Міжнародний комерційний ар-
бітражний суд при Торгово-промисловій палаті 
України (Додаток 1 до Закону України "Про між-
народний комерційний арбітраж") до Міжнарод-
ного комерційного арбітражного суду можуть за 
угодою сторін передаватись на вирішення спо-
ри, в тому числі з перевезення вантажів, які ви-
никають при здійсненні зовнішньоторговельних 
та інших видів міжнародних економічних зв'яз-
ків, якщо комерційне підприємство хоча б однієї 
із сторін спору знаходиться за кордоном.  

Ще однією постійно діючою арбітражною 
установою при Торгово-промисловій палаті Ук-
раїни є Морська арбітражна комісія, що діє на 
підставі Положення про неї (Додаток № 2 до 
Закону України "Про міжнародний комерційний 
арбітраж"). Морська арбітражна комісія вирішує 
спори, які випливають з договірних та інших ци-
вільно-правових відносин, що виникають із тор-
гового мореплавства, незалежно від того, чи є 
сторонами таких відносин суб'єкти українського 
та іноземного або лише українського чи тільки 

іноземного права, зокрема спори, що виплива-
ють із відносин: 1) щодо фрахтування суден, 
морського перевезення вантажів, а також пере-
везення вантажів у змішаному плаванні (ріка – 
море); 2) щодо морського буксирування суден 
та інших плавучих засобів; 3) з лоцманської і 
льодової проводки, агентського та іншого обслу-
говування морських суден, а також суден внут-
рішнього плавання, оскільки відповідні операції 
пов'язані з плаванням таких суден морськими 
шляхами тощо. Таким чином, Морська арбітраж-
на комісія розглядає справи за участю будь-яких 
суб'єктів морегосподарського комплексу. 

Захист прав суб'єктами транспортної діяль-
ності може здійснюватися, крім вищезазначених 
арбітражів, у арбітражі FOSFA (The Federation of 
Oils, Seeds and Fats Associations Ltd (Федерація 
асоціацій масел, насіння і жирів) та GAFTA (the 
Grain and Feed Trade Association/Асоціація тор-
гівлі зерном і кормами), Лондонським міжнарод-
ним арбітражним судом (LCIA), Віденським між-
народним арбітражним центром, Сінгапурським 
міжнародним арбітражним центром та іншими 
арбітражними установами. 

Стрімкий розвиток електронної комерції (е-
сommerce) та відповідна трансформація ділово-
го обороту зумовили появу нової категорії еко-
номічних спорів та виникнення внутрішньоме-
режевих ("online") арбітражів, які покликані 
врегульовувати конфлікти у сфері електронної 
комерції значно ефективніше, ніж інші форми 
вирішення спорів (Ortiz, 2005) [17]. Термін "он-
лайн-арбітраж" має декілька значень, але най-
частіше використовується для позначення арбі-
тражного розгляду, що проводиться з 
використанням технологій віддаленої комуніка-
ції між учасниками процесу [18]. Проте транско-
рдонна природа електронної комерції обумов-
лює специфіку онлайн-арбітражу, зокрема його 
делокалізацію, тобто визначення місця онлайн-
арбітражу [19].  

О.М. Вінник підкреслює, що електронне (або 
онлайн) вирішення спорів (ODR) є сукупністю ме-
тодів врегулювання спорів (конфліктів) із застосу-
ванням Інтернет-технологій, що належить до од-
ного з видів альтернативного вирішення спорів 
(ADR) [20]. При цьому новітні, альтернативні про-
цедури, застосування яких відбувається виключно 
в режимі онлайн, використовуються досить актив-
но за кордоном, про що свідчить зарубіжна прак-
тика - судова (Канади зокрема [21]), як альтерна-
тивного виду розгляду спорів в ЄС [22; 23], а в 
Україні – лише на рівні окремих пілотних проек-
тів, але без відповідного (як в ЄС, наприклад) 
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нормативно-правового забезпечення [20].  
На вдосконалення міжнародного комерційно-

го арбітражу у напрямку застосування його еле-
ктронних форм, як зазначає В. Гаутрайс 
(Gautrais, 2016), суттєво вплинув розвиток lex 
electronica [24]. Lex electronica є транснаціона-
льним правом електронної торгівлі, системою 
норм міжнародно-правового характеру, які ре-
гулюють відносини, підставою виникнення яких 
є транснаціональні правочини в електронному 
середовищі і виникло внаслідок спроби упоряд-
кування норм lex mercatoria. Основним поло-
женням концепції lex electronica є необхідність 
саморегуляції відносин комерційного характеру, 
які виникають у мережі Інтернет, що дозволяє їх 
учасникам самостійно обирати право, яке підля-
гає застосуванню. Результатами "авторського" 
упорядкування норм lex mercatoria, як ствер-
джує А.Ф.М. Маніруззаман (Maniruzzaman, 
1999), є поява lex petrolea (право нафтових тра-
нзакцій), lex constructionis (будівельне право), 
lex maritime (морське право) та інших специфіч-
них правових утворень [25]. Джерелами lex 
electronica є: 1) основні принципи lex mercatoria; 
2) міжнародні акти (наприклад, Типовий закон 
ЮНСІТРАЛ про електронну торгівлю, Типовий 
закон ЮНСІТРАЛ про електронні підписи та ін.); 
3) національні та наднаціональні акти; 4) торгі-
вельні звичаї, які склалися у сфері електронної 
комерції; 5) типові контракти та угоди; 6) практи-
ка вирішення спорів [19]. 

У разі законодавчого оформлення медіації та 
подальшого розвитку практики звернення до 
послуг центрів надання послуг з альтернативно-
го врегулювання спорів коло альтернативних 
способів врегулювання спорів розшириться [26]. 
Наразі створення правового підґрунтя застосу-
вання медіації як альтернативного способу ви-
рішення спорів є перспективним напрямком ро-
звитку вітчизняного законодавства, відповідні 
законопроєкти про медіацію зареєстровано у 
Верховній Раді України (реєстр. № 3504 від 
19.05.2020 р. та реєстр. 3504-1 від 04.06.2020 
р.). На міжнародному рівні у 2002 році спочатку 
було прийнято Типовий закон ЮНСІТРАЛ про 
міжнародну комерційну погоджувальну проце-
дуру, який охоплював питання погоджувальної 
процедури, у 2018 році було змінено на Типовий 
закон про міжнародну комерційну медіації та 
міжнародні мирові угоди, досягнуті в результаті 
медіації (якщо до внесення змін ЮНСІТРАЛ ви-
користовувала терміни "погоджувальна проце-
дура" та "медіація" як взаємозамінні, то з 2018 
року використовується тільки термін "медіація") 

[27]. Крім цього, 20.12.2018 року Генеральною 
Асамблеєю ООН прийнято Конвенцію ООН про 
міжнародні мирові угоди, досягнуті в результаті 
медіації ("Сінгапурська конвенція про медіацію") 
(набула чинності 12.09.2020 р.) [28], яка ство-
рює узгоджену основу для виконання міжнарод-
них угод про врегулювання комерційних спорів 
шляхом посередництва як альтернативи міжна-
родному арбітражу та судовому процесу, уо-
соблює підкріплення тенденції до мирного ви-
рішення спорів у міжнародній комерційній 
діяльності та забезпечує орієнтири для впрова-
дження в національне законодавство процедур 
визнання та приведення у виконання медіацій-
них угод [29]. 
Висновки 

1. Встановлено, що для захисту прав та інте-
ресів суб'єктів господарювання в сфері транс-
порту можуть застосовуватися: 1) судовий по-
рядок (шляхом звернення до суду, що 
притаманно для відшкодування збитків, штраф-
них санкцій у випадках втрати, псування, пош-
кодження, недостачі вантажу, несвоєчасної до-
ставки вантажу тощо); 2) досудовий (претен-
зійний) порядок (шляхом проведення перегово-
рів, пред'явлення претензії до порушника для 
захисту своїх прав та інтересів); 3) самостійно 
потерпілою від порушення умов транспортного 
договору стороною при застосуванні оператив-
но-господарських санкцій, передбачених таким 
договором; 4) альтернативні способи врегулю-
вання спорів (ADR), включаючи електронне (он-
лайн) вирішення спорів (ODR) із застосуванням 
Інтернет-технологій.  

2. Обґрунтовано доцільність розширення на 
законодавчому рівні (ГК України, ГПК України, 
спеціального транспортного законодавства) 
можливостей врегулювання спорів щодо транс-
портування вантажів шляхом застосування аль-
тернативних способів захисту: 1) звернення до 
арбітражу (третейського суду) (постійно діючої 
арбітражної установи (зокрема, Міжнародного 
комерційного арбітражного суду або Морської 
арбітражної комісії при Торгово-промисловій 
палаті України; міжнародних арбітражних уста-
нов або спеціально утвореного для розгляду 
окремої справи арбітражу (ad hoc); 2) медіації; 
3) інших альтернативних способів врегулювання 
спорів. З метою удосконалення порядку обчис-
лення початку перебігу позовної давності у спо-
рах щодо перевезення вантажів у разі непред'-
явлення претензії до перевізника доцільно 
узгодити положення статті 315 ГК України (ч.1, 
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3, 4) з урахуванням скасування обов'язкового 
досудового врегулювання таких спорів та вста-
новлення правила у частині 4 статті 315 ГК Ук-
раїни, згідно з яким позовна давність обчислю-
ється в наступний день після видачі вантажу 
або частини вантажу транспортною організаці-
єю, а якщо вантаж не видано, – в наступний 
день після останнього дня, коли вантаж мав бу-
ти виданий. 

Досліджувані проблеми не є вичерпними, 
тому запропоновані варіанти їх вирішення за-

лишаються відкритими для наукової дискусії та 
можуть бути основою для подальших наукових 
досліджень відповідних питань.  
Конфлікт інтересів 

Автор заявляє про відсутність конфлікту ін-
тересів. 
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