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1. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО  
В СИСТЕМІ ПРАВА УКРАЇНИ

1.1.  Поняття та предмет цивільного права 
як галузі права

Цивільне право як галузь приватного права – це сукупність правових 
норм, які регулюють особисті немайнові та майнові відносини, засно-
вані на юридичній рівності, вільному волевиявленні та майновій само-
стійності їх учасників. 

До чинників, що характеризують цивільне право як галузь приват-
ного права, належать: предмет, метод правового регулювання, функції та 
притаманні йому принципи.

Предмет цивільного права становлять дві групи цивільних відносин: 
особисті немайнові та майнові, які об’єднує те, що вони засновані на 
юридичній рівності, вільному волевиявленні та майновій самостійності 
їх учасників.

Ознаками особистих немайнових прав, які позбавлені матеріального 
характеру, є те, що вони:

а) є складовою змісту цивільної правоздатності фізичної та юридич-
ної особи. Так, усі фізичні особи рівні у здатності мати цивільні права, 
і кожна з них має всі особисті немайнові права, встановлені Конституцією 
та ЦК України (частини 1, 2 ст. 26), незалежно від того: чи то є особисті 
немайнові права, призначені забезпечити її природне існування, чи ті, 
що забезпечують її соціальне буття. У випадках, встановлених законом, 
здатність мати особисті немайнові права пов’язується з досягненням 
фізичною особою відповідного віку (наприклад, право на донорство, 
право на інформацію про стан свого здоров’я виникають у фізичної осо-
би тільки з досягненням 18 років, право на зміну імені – з досягненням 
16 років, а за згодою батьків або одного з батьків, з ким вона проживає, 
чи піклувальника – з досягненням 14 років тощо). Юридична особа 
здатна мати такі ж цивільні права та обов’язки, як і фізична особа, крім 
тих, що за своєю природою можуть належати лише людині;

б) мають особливість виникнення та припинення;
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в) пов’язані безпосередньо з особистістю фізичної особи і, як на-
слідок, не можуть відчужуватися ні в добровільному порядку, ні при-
мусово. До того ж фізична особа позбавлена права від них відмовитися. 
Утім це правило не діє в тих випадках, коли йдеться про фізичну особу – 
підприємця або юридичну особу.

Хоча у предметі правового регулювання ЦК України ставить на пер-
ше місце особисті немайнові відносини, основне значення мають все 
ж майнові відносини як суспільні, що виникають у зв’язку з використан-
ням різних майнових благ (речей, робіт, послуг тощо).

Майнові відносини – це конкретні властиві товарному виробництву, 
об’єктивні за змістом і вольові за своєю формою відносини, які засно-
вані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій само-
стійності їх учасників.

Майнові відносини, які не засновані на цих принципах, не належать 
до предмета цивільного права і не можуть регулюватися його нормами. 
Так, до майнових відносин, заснованих на адміністративному або іншо-
му владному підпорядкуванні однієї сторони другій стороні, а також до 
податкових, бюджетних відносин цивільне законодавство не застосову-
ється, якщо інше не передбачено законом (ч. 2 ст. 1 ЦК України).

1.2. Принципи цивільного права
Принципи цивільного права – це найбільш загальні ідеї та вимоги, 

які визначають загальний образ цивільного права. Принципами цивіль-
ного права є такі.

А) Неприпустимість свавільного втручання у сферу особистого 
життя людини. Кожен має право на повагу до свого приватного і сімей-
ного життя, до свого житла і кореспонденції.

Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього 
права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із за-
коном і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах націо-
нальної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для 
запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров’я чи моралі 
або для захисту прав і свобод інших осіб.

Б) Неприпустимість позбавлення права власності, крім випадків, 
встановлених Конституцією України та законом. Право приватної 
власності є непорушним. 
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Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм 
майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в ін-
тересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними 
принципами міжнародного права. 

Проте попередні положення жодним чином не обмежують право дер-
жави вводити в дію такі закони, які вона вважає за необхідне, щоб здій-
снювати контроль за користуванням майном відповідно до загальних інтер-
есів або для забезпечення сплати податків чи інших зборів або штрафів.

В) Свобода договору. Принцип свободи договору означає, що 
(1) особа вільна укладати або не укладати договір;
(2) особа вільна у виборі контрагента (з ким укладати договір);
(3) у разі укладення договору сторони вільні на власний розсуд оби-

рати вид договору, який найкраще відповідатиме економічному резуль-
тату, якого вони прагнуть досягти. При цьому сторони мають право 
укладати не лише договори, які прямо передбачені в ЦК (пойменовані), 
проте й такі, що не передбачені актами цивільного законодавства, але 
відповідають загальним засадам цивільного законодавства (непоймено-
вані), а також договори, в яких містяться елементи різних договірних 
типів (змішані договори);

(4) сторони вільні на власний розсуд визначати умови договору, які 
в сукупності становлять його зміст. При цьому сторони, по-перше, мають 
право врегулювати у договорі, який передбачений актами цивільного 
законодавства, свої відносини, які не врегульовані цими актами. По-
друге, сторони в договорі можуть відступити від положень актів цивіль-
ного законодавства і врегулювати свої відносини на власний розсуд, якщо 
тільки такий відступ прямо не заборонений імперативними нормами або 
не слідує із самої суті відносин між сторонами;

(5) сторони, за загальним правилом, вільні у виборі форми договору 
та способу його укладення;

(6) сторони вільні у виборі способу забезпечення належного виконан-
ня договірних зобов’язань;

(7) зрештою, сторони вільні за обопільною згодою змінювати або 
розривати укладений договір.

Г) Свобода підприємницької діяльності, яка не заборонена законом. 
Відповідно до Конституції України кожен має право на підприємницьку 
діяльність, яка не заборонена законом.
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Підприємці мають право без обмежень самостійно здійснювати будь-
яку підприємницьку діяльність, яку не заборонено законом. Особливості 
здійснення окремих видів підприємництва встановлюються законодав-
чими актами. Перелік видів господарської діяльності, що підлягають 
ліцензуванню, а також перелік видів діяльності, підприємництво в яких 
забороняється, встановлюються виключно законом.

Здійснення підприємницької діяльності забороняється органам дер-
жавної влади та органам місцевого самоврядування. Підприємницька 
діяльність посадових і службових осіб органів державної влади та орга-
нів місцевого самоврядування обмежується законом у випадках, перед-
бачених Конституцією України.

Підприємництво здійснюється на основі:
• вільного вибору підприємцем видів підприємницької діяльності;
• самостійного формування підприємцем програми діяльності, ви-

бору постачальників і споживачів продукції, що виробляється, залучен-
ня матеріально-технічних, фінансових та інших видів ресурсів, викорис-
тання яких не обмежено законом, встановлення цін на продукцію та 
послуги відповідно до закону;

• вільного найму підприємцем працівників;
• комерційного розрахунку та власного комерційного ризику;
• вільного розпорядження прибутком, що залишається у підприємця 

після сплати податків, зборів та інших платежів, передбачених законом;
• самостійного здійснення підприємцем зовнішньоекономічної ді-

яльності, використання підприємцем належної йому частки валютної 
виручки на свій розсуд.

Д) Судовий захист цивільного права та інтересу. Кожна особа має 
право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або 
майнового права та інтересу. Забороняється відмова у розгляді справи 
з мотивів відсутності, неповноти, нечіткості, суперечливості законодав-
ства, що регулює спірні відносини.

Здійснюючи правосуддя, суд захищає права, свободи та інтереси 
фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб, державні та суспільні 
інтереси у спосіб, визначений законом або договором.

У випадку, якщо закон або договір не визначають ефективного спо-
собу захисту порушеного, невизнаного або оспореного права, свободи 
чи інтересу особи, яка звернулася до суду, суд відповідно до викладеної 
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в позові вимоги такої особи може визначити у своєму рішенні такий 
спосіб захисту, який не суперечить закону.

Е) Справедливість, добросовісність та розумність. Зміст цього 
принципу насамперед полягає в забороні зловживати правами. Особа, 
яка зловживає правами, вважається такою, що поводиться недобросо-
вісно.

При цьому під зловживанням правами розуміють використання прав 
з цілями іншими, аніж ті, задля яких такі права надані, або ж викорис-
тання прав у такий спосіб, який є явно непропорційним до цілі, задля 
якої надано відповідне право.

1.3. Система цивільного права
Система цивільного права – внутрішня побудова цивільного права 

як галузі, його поділ на підгалузі, інститути, субінститути і норми.
У світі існує дві системи побудови цивільного права:
• інституційна; і
• пандектна.
Інституційна система називається так, тому що її описав давньо-

римський юрист Гай у своїй славетній книзі «Інституції». Згідно з інсти-
туційною системою увесь масив цивільного права поділяється на три 
блоки:

• особи;
• речі;
• зобов’язання.
За інституційною системою побудовано Цивільний кодекс Франції.
Пандектна система була розроблена середньовічними німецьким 

професорами, які викладали римське право в університетах. Вони писа-
ли ґрунтовні й розлогі підручники, які називались «Пандекти». У цих 
підручниках увесь масив цивільного права розподіляли на такі блоки:

• загальна частина;
• речове право;
• шлюбне та сімейне право;
• зобов’язальне право;
• спадкове право.
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За пандектною системою побудовано Німецьке цивільне уложення. 
Пандектну систему було взято за основу і при розробці Цивільного ко-
дексу України. Однак, до неї було внесено деякі корективи. По-перше 
було додано книгу, присвячену особистим немайновим правам фізичної 
особи (книга друга). По-друге, сімейне право було виділено в окремий 
кодекс. По-третє, було додано книгу, присвячену праву інтелектуальної 
власності (книга четверта).


