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Метою дисципліни «Фрахтування» є надання студентам знань з теоретичних положень і 
документального оформлення угод з фрахтування суден, та умінь із тлумачення різних умов 
договорів фрахтування.  

Програмні результати навчання: 

ПРН01. Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями та нефахівцями державною та 
іноземними мовами усно й письмово, використовувати їх для організації ефективної 
міжкультурної комунікації. 
ПРН05. Співпрацювати з колегами, представниками інших культур та релігій, прибічниками 
різних політичних поглядів тощо. 
ПРН06. Використовувати інформаційні й комунікаційні технології для вирішення складних 
спеціалізованих задач і проблем професійної діяльності. 

Очікувані результати навчання дисципліни:  
Здобувач вищої освіти знає: 



 

 

- відмінності та особливості рейсового фрахтування і фрахтування на час; 
- призначення та особливості структурної побудови проформ рейсових чартерів та договорів 
фрахтування суден на час, переваги і недоліки їх використання; 
- специфіку використання універсальних та спеціалізованих проформ рейсових чартерів та 
договорів фрахтування суден на час; 
- комерційні умови універсальних і специфічні умови спеціалізованих рейсових чартерів та 
договорів фрахтування суден на час, можливі варіанти їх формулювання та тлумачення; 
- техніку укладання фрахтової угоди, послідовність операцій та порядок проведення переговорів 
щодо фрахтової операції з відфрахтування суден; 

Здобувач вищої освіти вміє: 

- «читати» рейсовий чартер та договір фрахтування на час, формулювати та коментувати 
комерційні умови договора рейсового фрахтування та договорів фрахтування суден на час; 
- обирати прийнятні та розрахунковим шляхом оцінювати варіанти відфрахтування суден під 
перевезення вантажів. 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№п/п  Назва тем, змістовних блоків та модулів 
Кількість годин, денна/заочна 

лекції  практичні  лабораторні самостійні

1 2 3 4 5 6 

1 

Тема 1. Загальні положення 
фрахтування суден - визначення, види і 
різновиди фрахтування суден, сфера їх 
застосування, характерні відмінності, 
зміст угод. Проформи договорів 
фрахтування - документальне 
оформлення угоди фрахтування суден, 
проформи договорів фрахтування 

1 2  7 

2 

Тема 2. Комерційні умови договора 
рейсового фрахтування - Сторони і 
учасники угоди, судновласник та 
фрахтувальник, їх права і 
відповідальність; брокер як учасник 
угоди з фрахтування судна. Умови про 
судно та вантаж. 

1 2  7 

3 

Тема 3. Комерційні умови договора 
рейсового фрахтування - Умови про 
порти завантаження і розвантаження, 
дати «лейдейз» та «канцелінг», 
відповідальність сторін. Комерційні 
умови договора рейсового фрахтування 
– умови про сталійний час 

2 2  7 

4 

Тема 4. Комерційні умови договора 
рейсового фрахтування – демередж і 
діспач. Комерційні умови договора 
рейсового фрахтування - фрахт 

2 2  7 



 

 

5 

Тема 5. Комерційні умови договора 
рейсового фрахтування – розподіл 
витрат між сторонами договора 
рейсового фрахтування. Особливості та 
комерційні умови спеціалізованих 
проформ рейсових чартерів - лісного, 
танкерного, зернового та ін. 

2 2  8 

6 

Тема 6. Фрахтування судна за тайм-
чартером – судно, порядок його 
передання та повернення. Комерційні 
умови оренди суден у тайм-чартер – 
обмеження з використання 
орендованого судна фрахтувальником 
Комерційні умови оренди суден у тайм-
чартер – період оренди, фінансові 
взаємини сторін. 

2 2  8 

7 

Тема 7. Комерційні умови оренди суден 
у бербоут-чартер - судно, прийом та 
передання судна, експлуатація; 
поточний ремонт, страхування судна, 
фінансові умови угоди; купівля-продаж 
судна. 

2 2  8 

8 

Тема 8. Фрахтова угода – загальна схема 
укладання, порядок проведення 
перемовин, критерії вибору пропозиції, 
роль фрахтового брокера 

2 2  8 

Всього 14 16  60 

КОНТРОЛЬ ТА ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ  
Контроль навчальних досягнень здобувачів освіти за дисципліною забезпечується за 

допомогою поточного та підсумкового контролю.  
Поточний контроль успішності ‒ це систематична перевірка знань студентів, що 

проводиться викладачем під час аудиторних занять.  
Підсумковий контроль успішності проводиться у формі заліку.   
Порядок проведення контролю успішності та оцінювання результатів навчання 

встановлено Положенням про організацію освітнього процесу в ОНМУ. 
 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ 
ЗАСВОЄННЯ ДИСЦИПЛІНИ  

1. У чому полягає сутніть угоди з рейсового фрахтування суден? 
2. Хто є сторонами угоди з фрахтування суден? 
3. У чому полягають відмінності фрахтування суден у тайм-чартер та бербоут-чартер? 
4. Назвіть проформи універсального рейсового чартера. 
5. Назвіть проформи договорів фрахтування суден у тайм-чартер. 
6. У чому полягає відповідальність судновласника за договором рейсового фрахтування? 
7. У чому полягає відповідальність судновласника за договором фрахтування у тайм-чартер? 



 

 

8. У чому полягає відповідальність фрахтувальника за договором фрахтування у тайм-чартер? 
9. У чому полягає відповідальність фрахтувальника за договором фрахтування у тайм-чартер? 
10. У якому з різновидів фрахтування суден фрахтувальник найбільшого обсягу прав щодо судна? 
11. Які обмеження у експлуатації судна можуть бути покладені на фрахтувальника за договором 
фрахтування у тайм-чартер? 
12. Як обумовлюються терміни подання судна до порту завантаження за договором рейсового 
фрахтування? 
13. Якими умовами у договорі рейсового фрахтування обумовлюється тривалість знаходження 
судна у портах під вантажними роботами? 
14. Назвіть варіанти вказівок портів завантаження та розвантаження за рейсовим чартером. 
15. За яких обставин сплачується демередж? 
16. За яких обставин сплачується мертвий фрахт? 
17. Як обумовлюються терміни передання судна у розпорядження фрахтувальника за договором 
фрахтування судна у тайм-чартер? 
18. Що означає чартерне формулювання world wide trading у договорі фрахтування судна у тайм-
чартер? 
19. Як сплачуються орендні платежі за договором тайм-чартерного фрахтування? 
20. Від чого залежить ставка оренди судна у тайм-чартер? 
21. Протягом якого терміну можуть висуватися претензії по схованим дефектам за договором 
фрахтування у бербуот-чартер? 
22. За якого з договорів фрахтування суден можливим є перехід права власності на нього від 
судновласника до фрахтувальника? 
23. На який термін, як правило, укладаються договори фрахтування судна у бербоут-чартер? 
24. Ким є фрахтовий брокер? 
25. Чим умовна оферта відрізняється від твердої оферти? 
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