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послуги встановлену плату. Правова мета договору – надання 
транспортних послуг з перевезення вантажу, пасажирів. 

Зазначений договір має певні властивості: 1) він є 
консенсуальним, а це означає, що договір уважається укладеним з 
моменту досягнення згоди сторонами за всіма істотними умовами 
договору; 2) він є відшкодувальним, а це означає, що натомість наданої 
перевізником транспортної послуги пасажир (або відправник) оплачує 
встановлену вартість послуг; 3) цей договір є двостороннім, тобто права 
й обов’язки виникають у обох сторін. 

Істотні умови договору: а) предмет – послуги з доставляння 
вантажів, пасажирів до пункту призначення; б) ціна – провізна плата в 
розмірі, яка визначається за згодою сторін, якщо інше не встановлено 
законом або нормативно-правовими актами. Якщо розмір плати не 
встановлено, стягується розумна плата; в) термін перевезення вантажу, 
пасажирів установлюється за згодою сторін або транспортним 
законодавством, а також правилами перевезення, що видаються на його 
основі. 

Форми договору: 1) договір перевезення вантажу укладають у 
письмовій формі, та підтверджують складанням транспортної 
накладної; 2) договір перевезення пасажирів може укладатися як у 
письмовій, так і в усній формах. Укладання договору підтверджується 
видачею білету або квитанції. 

Вивчення наукової літератури свідчить про потребу подальшого 
вдосконалення регулювання цивільних відносин за договором 
перевезення. 

 
Позднякова О.  

 НТУ «ХПІ» 
 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН 
ЗА ДОГОВОРОМ НАЙМУ (ОРЕНДИ) В УКРАЇНІ 

 
Актуальність досліджуваного питання полягає в необхідності 

подальшого вдосконалення цивільних відносин в нашій державі. 
Відповідно до статті 759 Цивільного кодексу України, договір 

найму (оренди) – домовленість двох сторін, за якою наймодавець 
передає або зобов’язується передати наймачеві майно в користування за 
плату на певний строк. Правовою метою зазначеного договору є перехід 
майна в тимчасове користування. Сторонами цього договору є: 



1) наймач – фізична або юридична особа, що має необхідну для 
укладення договору дієздатність; 2) наймодавець – фізична або 
юридична особа-власник майна, або особа, що має право передавати 
майно у найм. 

Договір наймання (оренди) має такі юридичні властивості: 
а) двосторонність (правами та обов’язками наділено обидві сторони 
договору); б) консенсуальність (договір вважаємо укладеним з моменту 
досягнення сторонами згоди за суттєвими умовами та надання йому 
визначеної форми, якщо вона обов’язкова); або реальність (майно 
передане в тимчасове користування на момент укладення договору); 
в) оплатність (замість майна, переданого у користування, наймач 
наймодавцю сплачує певну грошову суму). 

До істотних умов зазначеного договору належать: 
1) предмет – не вилучена з цивільного обороту рухома або 

нерухома неспоживна річ, визначена індивідуальними ознаками; 
майнові права; 

2) строк користування майном, установлений договором; 
3) ціна – плата за користування майном, установлена на певний 

період (як правило, на один місяць у розмірі, що узгоджується за 
домовленістю сторін, у грошовій або натуральній формі). 

Види договору: прокат, лізинг, наймання (оренда) житла, 
наймання (оренда) будівлі, споруди, наймання (оренда) земельної 
ділянки, наймання (оренда) транспортного засобу. 

Вивчення наукової літератури з досліджуваної проблеми свідчить 
про потребу її подальшого й поглибленого аналізу. 

 
Пономарьова О. 

НТУ «ХП» 
 

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЯК ЧИННИК 
ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ 

 
Зі встановленням незалежності в Україні за допомогою 

громадських організацій і неформальних соціальних інститутів 
сформовано громадянське суспільство, яке намагається вплинути на 
управлінські процеси в державі. У вітчизняній науці до громадянського 
суспільства зараховують політичні партії, громадські організації, 
незалежні ЗМІ, народ у цілому. Громадянське суспільство 
є середовищем реалізації творчих ініціатив громадян у вирішенні 
соціальних, економічних, культурних проблем. Роль інструменту в 


