
Достичь этого возможно путем внедрения современных и 
перспективных информационно-коммуникационных технологий во все 
сферы жизнедеятельности украинского общества. Для Украины 
информатизация – путь не только  к мировой интеграции, но и к 
экономическому благосостоянию. 

Украина, как и другие посткоммунистические государства, 
существенно отстает в развитии информационной инфраструктур, 
средств вычислительной техники, связи и телекоммуникаций, 
наблюдается недостаточный уровень компьютеризации, 
несовершенство национального законодательства, низкая 
информационно-правовая культура граждан, слабая государственная 
финансовая поддержка. 

Поэтому Украине необходимо решить целый ряд важных 
стратегических задач: 1) создать условия для предоставления всем 
членам общества равных возможностей в доступе к информационным 
ресурсам; 2) совершенствовать средства связи и передачи данных; 
3) провести повсеместную информатизацию процессов 
производственной и непроизводственной деятельности, в т. ч. культуры 
и библиотечного дела; 4) обеспечить более широкое использование 
современных информационных и коммуникационных технологий; 
5) осуществить повсеместное обучение граждан основам 
информационной культуры. 

 
Петренко Є. 
НТУ «ХПІ» 

 
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИН 

ЗА ДОГОВОРОМ ПЕРЕВЕЗЕННЯ 
 
Актуальність досліджуваної проблеми зумовлено потребою 

подальшого вдосконалення правового регулювання суспільних відносин 
у нашій державі.  

За статями 909 та 910 Цивільного кодексу України, договір 
перевезення – це двостороння згода, за якою одна сторона(перевізник) 
зобов’язується доставити людей у пункт призначення або перевезти 
вантаж, та видати його особі, яка має право на його отримання; а інша 
сторона (пасажир, відправник) зобов’язується заплатити за транспортні 
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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: 


