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ПЕРЕДМОВА 

Цивільне право відіграє провідну роль у товарно-грошових відносинах, що 

опосередковують перехід майнових благ від однієї особи до іншої. Воно має 

інструментарій, що забезпечує зв'язок між інтересом до майнових благ та їх 

одержанням у правовій площині. Окрім майнових відносин, цивільне право 

охороняє особисті  немайнові відносини між суб'єктами, зокрема особисті 

немайнові права фізичної особи. 

Сучасне цивільне право України зберегло вірність традиціям, адже витоки 

регламентації знаходимо ще в стародавньому римському праві. Цивілістика 

повною мірою відповідає об'єктивному розвитку суспільства, у той саме час 

зберігає прихильність традиціям Романо-німецької правової сім'ї. Новітнє 

цивільне законодавство України розроблено з урахуванням досвіду нормативного 

регулювання цивільних правовідносин країн Європи, де вони традиційно 

розвиваються на приватницьких засадах. За останньої кодифікації під цим 

впливом регламентовані договори факторингу, ренти, комерційної концесії тощо. 

Регламентовано управління майном; законодавчого закріплення набули сервітут, 

емфітевзис, суперфіцій.  

 Багатогранність цивільного права виявляється в тому, що тут наявне рідкісне 

поєднання матеріального й духовного. Перше знайшло відображення в правовій 

регламентації товарно-грошових відносин, що включають в себе право власності, 

втілені більшою мірою у договірному і спадковому праві. Духовні блага втілені в 

цивілістиці через особисті немайнові правовідносини, які стосуються творчої 

діяльності людини, її честі, гідності, ділової репутації тощо. В усьому світі і в 

Україні, яка є учасницею міжнародних угод і частиною світової спільноти, 

приділяється велика увага охороні права інтелектуальної власності, яке є 

невід’ємною частиною сучасного цивільного права.  

Цивілістика стосується значної частини регламентованих правом суспільних 

відносин, що здійснюються на рівній основі. Вона поєднує в собі багатогранність і 

одночасно глибоку внутрішню логіку та нерозривний взаємозв'язок внутрішніх 

складових елементів. Тому для освоєння цивільного права важливо розуміти його 

внутрішні взаємозв'язки і основні поняття, що у цій праці представлено за 

допомогою схем. У необхідних випадках наведено короткі пояснення, приділено 

увагу чинному законодавству. 

Книга підготовлена відповідно до тематики навчального курсу цивільного 

права, що вивчається у вищих юридичних навчальних закладах. Вона складена з 

урахуванням та на основі існуючих правових теорій.  При написанні використані 

праці О.А.Пушкіна, Ч.Н.Азімова, В.П.Маслова, Д.В.Бобрової, В.В.Луця, 

В.І.Борисової, І.В.Жилінкової, О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової, Р.А.Майданика, 

Т.В.Боднар, І.В.Спасибо-Фатєєвої, В.А.Васильєвої, Р.О.Стефанчука, 

Є.О.Харитонова, Р.Б.Шишки, Я.М.Шевченко, В.Л.Яроцького, М.К.Галянтича, 

І.В.Венедиктової, Ю.М.Жорнокуя, С.О.Сліпченка, Л.В.Красицької, Г.Г.Харченко 

та інших відомих учених-цивілістів, колективні видання кафедр цивільного права 

провідних навчальних закладів України.   

Для подальшого поглиблення знань із цивільного права студентам 

(курсантам), що вивчають цивільне право рекомендується також 

використовувати підручники, практикуми та інші джерела.  
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Список скорочень, застосованих у посібнику у всіх числах і відмінках: 

Ц.П. - цивільне право  

ЦК України - Цивільний кодекс України 

КК України – Кримінальний кодекс України 

КпАП – Кодекс про адміністративні порушення  

ГК України – Господарський кодекс України 

ЖК України – Житловий кодекс України 

КТМ України – Кодекс торгівельного мореплавства України     

СК України - Сімейний кодекс України 

ЗУ – Закон України 

АРК - Автономна Республіка Крим 

КМУ – Кабінет Міністрів України 

УНІДРУА (UNIDROIT) — міжнародний інститут з уніфікації приватного права 

ю.ф. - юридичний факт  

ю.о. - юридична особа 

п.т. - повне товариство 

напр. - наприклад 

ін. - інше 

у т.ч. - у тому числі 

і т.д. - і так далі 

ін. – інше 

ц.п. – цінний папір 

ю.с. – юридичний склад 

т.зв. – так звані 

БД – база даних (як об’єкт авторського права)  
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1. Поняття цивільного права як галузі права.  
Предмет цивільного права 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поняття 
 

ВАЖЛИВО! Поняття «цивільне право» вживається в 

різних аспектах: як галузь права, як навчальна 

дисципліна, як наука. Кожне з них буде розглянуте у 

цьому посібнику окремо 
 

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО 
 

система норм права, що регулює особисті немайнові та майнові відносини, які 

виникають між суб'єктами (фізичними чи юридичними особами) і ґрунтуються на 

юридичній рівності, вільному волевиявленні та майновій самостійності їх учасників 

 

Особисті немайнові правовідносини -  

виникають між суб'єктами Ц. П. з приводу 

нематеріальних благ і при цьому тісно 

пов'язані з особистістю його власника 

Майнові правовідносини - 

виникають між суб'єктами Ц. П. з 

приводу матеріальних благ 

- пов'язані з майновими 

відносинами. 
Це відносини, об'єктом яких 

є твори науки, літератури, 

мистецтва, винаходи, 

раціоналізаторські 

пропозиції тощо (ст.420 ЦК 

України). Зв'язок з 

майновими відносинами 

визначається можливістю 

одержання винагороди за 

використання  цих творів 

- не 

пов'язані з 

майновими

відносинами

: захист 

честі, 

гідності, 

ділової 

репутації та 

деякі інші 

відносини 

У статиці: 

а) право власності; 

б) права на чужі 

речі (сервітут, 

емфітевзис, 

суперфіцій); 

в) інші відносини, 

пов'язані зі 

знаходженням 

матеріальних благ у 

певного суб'єкта 

Ц.П.   

 

У динаміці: 

а) зобов'язання 

(договірні, 

позадоговірні); 

б) спадкування; 

в) інші відносини, 

пов'язані з 

переходом 

матеріальних 

благ від одного 

суб'єкта Ц.П. до 

іншого 

 

МАЙНО 
 

Речі – предмети 

матеріального світу, щодо 

яких можуть виникати 

цивільні права та 

обов'язки 

Гроші та цінні папери.Їхня 

цінність у цивільному обороті 

обумовлена номінальною 

вартістю(номіналом) 
 

Майнові права вимоги. 
Наприклад, право 

вимоги внеску в 

кредитну установу 

ПРЕДМЕТ 
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2. Метод цивільного права 

 

поняття 
 

комплекс способів, засобів та прийомів, за допомогою яких право здатне 

впливати на особисті немайнові та майнові відносини 

ВАЖЛИВО! Наявність предмета та 

методу вказує на те, що цивільне право є 

галуззю права 

МЕТОД ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА 

 

Юридична рівність учасників (ч. 1 ст. 1 ЦПК України)– один суб'єкт не 

повеліває іншим, вони майново незалежні і самостійні, для них існує рівність 

заходів цивільно-правової відповідальності 

Диспозитивність –  можливість для учасників самостійно й вільно, без 

сторонніх указівок здійснювати свої цивільні права, обирати вид 

правовідносин та умови участі в них, контрагентів тощо  

 

Ініціативність у формуванні і реалізації цивільних правовідносин – 

цивільні правовідносини встановлюються, здійснюються, розвиваються, 

перш за все, через бажання самих учасників, які виявляють зацікавленість у 

їх встановленні, розвитку і здійсненні 

Майновий характер заходів юридичної відповідальності полягає в тому, 

що невигідних наслідків у разі настання цивільно-правової відповідальності 

зазнає не особистість боржника, а його майно або майно інших осіб 

(наприклад, опікуна) 

 

Компенсаційний характер відповідальності припускає, що за спричинений 

збиток настає повна компенсація, покликана відновити невигідні наслідки 

для потерпілого 

Захист цивільних прав здійснюється переважно в судовому порядку і 

полягає в наданні можливості кожному звернутися до суду за захистом 

особистого немайнового або майнового права чи інтересу  

ел
ем

ен
т
и
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3. Місце цивільногоправа в системі права України 

 

 

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО 

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО містить положення, які є визначальними для 

цивільного права. Цивільне право конкретизує конституційні права й 

свободи щодо майнових та особистих немайнових відносин 

 

 
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО  
регулює відносини, що виникають у 

зв'язку зі скоєнням злочину; для 

них характерним є переважно 

імперативний метод, їм притаманні 

заходи примусової дії, каральний 

характер заходів відповідальності. 

Проте кримінальне право охороняє 

і цивільно-правові відносини 

(наприклад, відносини власності) 

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО 

розглядає не стільки майнові 

відносини, скільки майново-

організаційні. У Ц.П. відносини 

будуються на рівності, а в 

адміністративному правіє орган, 

наділений владними 

повноваженнями, що здійснює їх. У 

Ц.П. відповідальність має 

компенсаційний характер, а в 

адміністративному праві — 

штрафний. Взаємодія полягає в тому, 

що адміністративні акти можуть 

лежати  в основі виникнення, зміни 

чи припинення цивільних 

правовідносин 

ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС 

цивільного права не 

регламентує, а регулює 

властивим йому методом лише 

відносини порядку і процедури 

вирішення цивільно-правових 

спорів юрисдикційними 

органами 

 

 

ТРУДОВЕ ПРАВО характеризується 

у порівнянні з Ц.П. тим, що майнові 

елементи трудових правовідносин не 

можуть бути повністю відокремлені 

від інших аспектів (організації 

робочого часу і часу відпочинку 

тощо) і регулюються в комплексі 

трудового права. На відміну від 

зобов'язань з виконання робіт 

(найбільш близьких до них цивільних 

відносин) предметом трудових 

відносин є процес праці, а предметом 

цивільно-правових відносин - певний 

матеріальний результат праці  

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО характерне 

тим, що у відносинах з користування 

природними ресурсами поєднуються 

адміністративно-правовий метод 

влади-підпорядкування, економічна 

оцінка природних ресурсів з 

використанням вартісних важелів з 

метою забезпечення їх збереження і 

нормального відтворення. Схожість з 

Ц.П. полягає в тому, що природні 

ресурси, у т.ч.,  земельні ділянки, 

можуть входити в коло об'єктів права 

власності і через це включаються в 

цивільні правовідносини 
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4. Засади цивільного права 
 

 

 

 

 

 

 

 

. 

поняття 
 

ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА 
 

основоположні, найбільш глобальні керівні ідеї, положення та принципи, 

відповідно до яких здійснюється цілісне правове регулювання особистих 

немайнових та майнових відносин  

 

Неприпустимість свавільного втручання у сферу особистого життя людини 

означає охорону людини як від дій публічної влади, так і від дій інших осіб, 

спрямованих проти її приватного життя  

 

 Неприпустимість позбавлення права власності, крім випадків, визначених 

Конституцією України та законом, встановлює загальне правило, що власність 

є недоторканною, і можливість володіння, користування та розпорядження нею 

цілком залежить від волі власника 

Свобода договору припускає можливість самим учасникам визначати суть 

договірних відносин, в які вони вступають; обирати партнерів у договірних 

відносинах та встановлювати ті умови, на яких договір буде укладений  

 

 Свобода підприємницької діяльності, яка не заборонена законом,дає 

можливість суб'єктові на власний розсуд займатися будь-яким видом 

підприємницької діяльності, окрім тієї, яка суперечить закону 

Судовий захист цивільного права та інтересу гарантує можливість для кожної 

особи звернутися до суду за захистом особистих немайнових та майнових прав і 

інтересів 

 

Справедливість, добросовісність та розумність не припускають можливість  

бездумного застосування закону, де це було б спрямовано проти гуманізму, 

розуму, суспільних цінностей та моральних засад, призводило б до зловживання 

цивільними правами; перешкоджають використанню закону у не правових цілях 

 

Рівність учасників цивільних правовідносин означає, що жоден з учасників 

цивільних правовідносин не має жодних переваг перед іншим учасником цих 

відносин 
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5. Функції цивільного права 
 

 

 

 
 

поняття 
 

ФУНКЦІЇ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА 

Регулятивна функція спрямована на створення за допомогою правового 

регулювання нормальних умов для функціонування і розвитку особистих 

немайнових та майнових відносин у суспільстві 

 

Охоронна функція спрямована на запобігання порушенням особистих 

немайнових та майнових прав, а також передбачає їх захист у разі 

порушення 

 

Попереджувальна функція передбачає, що масив правового регулювання 

цивільного права спрямований на запобігання можливій неправовій 

поведінці суб'єктів  

 

Відновлювальна функція означає, що при порушенні особистих 

немайнових та майнових прав відбувається їх відновленняза допомогою 

цивільного права, причому на еквівалентній основі 

 

Виховна функція спрямована на стимулювання у суб'єктів цивільних 

правовідносин певної правомірної поведінки і на стимулювання такої 

поведінки у фізичних і юридичних осіб 

ті, що виражають його соціальне призначення, напрями правового 

регулювання особистих немайнових та майнових відносин у процесі 

вирішення завдань, що стоять перед правом 
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6. Система цивільного права 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

його внутрішня структура, яка розглядає особисті немайнові і майнові 

відносини в єдності та взаємодії тих, що входять до цивільного права, 

підгалузей, інститутів і субінститутів  

Підгалузь – система декількох однорідних та предметно взаємозв'язаних 

цивільно-правових інститутів, що охоплюють цілісну сферу суспільних відносин 

(зобов'язальне право, спадкове право тощо)  

Інститут – система правових норм, які забезпечують комплексне регулювання 

відносно самостійної групи однорідних і взаємозв'язаних суспільних відносин 

(договірні зобов'язання  тощо). Цілісна група цивільно-правових норм, що  

регулюють однорідні цивільні правовідносини.   

 
Субінститут – система певних правових норм в рамках правового інституту,  що 

регулює специфічні цивільні правовідносини (договірні зобов'язання з передачі 

майна у власність  тощо)  

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

РЕЧОВЕ ПРАВО 

 

ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО 

 

СПАДКОВЕ ПРАВО 

 

ВИКЛЮЧНІ ПРАВА  

(ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТИ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ) 

 

НЕМАТЕРІАЛЬНІ БЛАГА  

(ПРАВО НА ІМ'Я, ЧЕСТЬ, ГІДНІСТЬ) 

 

поняття 
 

СИСТЕМА ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА 
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7. Цивільне право як наука та навчальна дисципліна 
 

 

      

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поняття 
 

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ЯК НАУКА 
 

система наукових підходів, поглядів, ідей, теорій, правових шкіл та інших 

знань про цивільно-правові явища, їх взаємозв'язок та розвиток 

 

Зародження - Стародавній Рим 

 

Розвиток у Російській імперії після скасування кріпосного права: кінець XIX - початок 

XX ст. Праці Д.І.Мейєра, Г.Ф.Шершеневича, К.П.Побєдоносцева 

 

Радянський період. Праці М.М.Агаркова, С.М.Братуся, В.П.Грибанова,О.С.Йоффе, 

О.А.Красавчикова, В.П.Маслова, Г.К.Матвєєва, О.А.Пушкіна, І.Б.Новицького, 

К.А.Флейшиц, Р.О.Халфіної 

 

Сучасний період. Праці М.І.Брагинського, Ч.Н. Азімова, Д.В.Бобрової, Т.В.Боднар, 

О.С.Довгерта, О.В.Дзери, І.В.Жилінкової, В.М.Коссака, Н.С.Кузнєцової, В.В.Луця, 

Р.А.Майданика, В.Л.Мусіяки, О.А.Підопригори, О.О.Підопригори, З.В.Ромовської, 

М.М.Сібільова, І.В.Спасибо-Фатєєвой, М.О.Стефанчука, Є.О.Харитонова, 

Я.М.Шевченко, Р.Б.Шишки, В.Л.Яроцького та ін. 

 

р
о

зв
и

т
о
к

 

 

значення 
 дозволяє концептуально визначити структуру цивільного права, основи побудови його 

інститутів, з’ясувати та обґрунтувати шляхи подальшого розвитку особистих немайнових 

та майнових відносин, проаналізувати позитивний історичний та зарубіжний досвід 

регулювання цивільних правовідносин, сформулювати  рекомендації для практичного 

застосування цивілістичних знань  

 

поняття 
 

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ЯК НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 
 

комплекс знань та навичок, система положень та цивільно-правових 

категорій і пов'язаних з ними юридичних конструкцій, що базуються 

на науці цивільного права та безпосередньо розкривають зміст 

інститутів і підгалузей цивільного права з метою навчання 

значення 
 дозволяє сформувати необхідний обсяг знань про особисті немайнові та 

майнові відносини, застосувати їх при навчанні майбутніх юристів  

 

 


