
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Міністерство освіти і науки України 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Міністерство освіти і науки України 

 

 

Кваліфікаційна наукова  

праця на правах рукопису 

 

 

ЩЕРБИНА БОГДАН СЕРГІЙОВИЧ  

 

УДК 347.122 

            

ДИСЕРТАЦІЯ 

АБСОЛЮТНІ ЦИВІЛЬНІ ПРАВА: РЕАЛІЗАЦІЯ І ЗАХИСТ 

12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; 

сімейне право; міжнародне приватне право 

(081 – Право) 

 

 

Подається на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук  

 

 

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, 

результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело 

_________________ Б.С. Щербина 
 

 

Науковий керівник: Кохановська Олена Велеонінівна, доктор юридичних 

наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, заслужений діяч науки і 

техніки України 

 

 

  

 

 

Київ - 2018 



2 

АНОТАЦІЯ 

 

Щербина Б.С. Абсолютні цивільні права: реалізація і захист. - 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.03  «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 

міжнародне приватне право». - Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка, Київ, 2018. 

У дисертаційній роботі розглядаються проблемні питання правового 

регулювання цивільно-правової охорони абсолютних цивільних прав в 

Україні та ЄС. Абсолютні цивільні права такі як право власності, особисті 

немайнові права, права інтелектуальної власності, спадкові права посідають 

важливе місце в системі цивільного права, про що свідчить їх закріплення у 

чотирьох книгах (з шести наявних) ЦК України. Ці права є 

фундаментальними не тільки для цивільного права, але й для усієї 

національної правової системи, адже особисті немайнові права є основою 

життєдіяльності фізичної особи, речові права, зокрема право власності, є 

базовими економічними правами, права інтелектуальної власності 

забезпечують охорону літературної, художньої та науково-технічної творчої 

діяльності, а спадкові права забезпечують ефективне цивільне 

правонаступництво. 

Відтак необхідним і актуальним є комплексне науково-правове 

загальнотеоретичне дослідження усього кола питань щодо підстав 

виникнення абсолютних цивільних прав, їх місця в системі цивільного права 

України та країн ЄС, видів абсолютних цивільних прав в цивілістичній науці 

та їх законодавчого закріплення, щодо особливостей реалізації та захисту 

абсолютних цивільних прав в України та країнах ЄС. 

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є першим в 

Україні комплексним, системним дослідженням абсолютних цивільних прав, 

їх реалізації та захисту. Наукову новизну одержаних результатів 
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конкретизовано у таких найважливіших положеннях, які виносяться на 

захист: 

Уперше: 

1) визначено передумови для реалізації абсолютного цивільного права, 

до яких слід віднести: а) наявність в особи конкретного права, його 

законодавче визнання у формі загального дозволу чи прямого закріплення у 

нормі права та правомірні підстави набуття такого права конкретною 

особою; б) наявність в особи – суб’єкта права – належного обсягу цивільної 

дієздатності; в) відсутність юридичних та фактичних перешкод для 

відповідної поведінки суб’єкта; г) належний суб’єкт здійснення права; 

2) обґрунтовано доктринальний підхід щодо розуміння мети цивільно-

правового захисту абсолютних прав, що не тільки охоплює реакцію на саме 

порушення та його наслідки, а й спрямований на запобігання порушенню як 

абсолютного цивільного права, так і охоронюваного законом інтересу; 

3) обґрунтовано, що переваги цивільно-правового захисту абсолютних 

прав зумовлені низкою специфічних ознак та особливих правових підходів у 

регулюванні цивільно-правової відповідальності: майновий характер 

цивільної відповідальності; додатковість обтяження для порушника 

цивільних прав та інтересів; горизонтальний характер відповідальності, що 

зумовлений юридичною рівністю учасників цивільних відносин; 

компенсаційний (відновлювальний) характер цивільної відповідальності; 

ініціативність потерпілої сторони щодо застосування до порушника її прав та 

інтересів державного примусу; 

4) обґрунтовано доцільність встановлення відповідальності за 

невиконання обов’язку власника щодо утримання належного йому майна з 

урахуванням наведених далі засадничих положень: така відповідальність 

може бути встановлена виключно законом; при встановленні 

відповідальності слід виходити з оцінки того факту, чи мав власник 

можливості (фізичні, фінансові тощо) для належного виконання обов’язку 

щодо утримання майна.  



4 

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у 

тому, що сформульовані висновки та пропозиції можуть бути використані у:  

- науково-дослідній діяльності – для подальшої розробки теоретичних 

проблем правової охорони абсолютних цивільних прав; 

- правотворчій діяльності – при підготовці змін та доповнень до ЦК 

України в частині, що стосується правового регулювання охорони 

абсолютних цивільних прав; 

- правозастосовній діяльності – для вдосконалення практики 

застосування норм чинного законодавства щодо особистих немайнових прав, 

права власності та інших абсолютних цивільних прав;  

- навчальному процесі – при викладанні курсів «Цивільне право 

України» та «Абсолютні цивільні права», «Особисті немайнові права 

фізичної особи», підготовці підручників та навчальних посібників із 

зазначених дисциплін.  

Ключові слова: абсолютні цивільні права, реалізація і захист 

абсолютних цивільних прав, особисті немайнові права, право власності, 

права інтелектуальної власності, спадкове право, межі здійснення 

абсолютних цивільних прав. 
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SUMMARY 

 

Shcherbyna B. Absolute Civil Rights: Implementation and Protection. ‒ The 

manuscript. 

 The dissertation for achieving the scientific degree of candidate of legal 

sciences, specialty no. 12.00.03 ‒ civil law and civil process; family law; 

international private law. ‒ Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 

2018. 

 The dissertation deals with the issues of legal regulation of civil law 

protection of absolute civil rights in Ukraine and the EU.  Absolute civil rights 

such as property rights, personal non-proprietary rights, intellectual property rights, 

and inheritance rights play an important role in the civil law system, as evidenced 

by their consolidation in four books (out of six available) of the Central Committee 

of Ukraine.  These rights are fundamental not only for civil law, but also for the 

entire national legal system, because personal non-property rights are the basis of 

the life of an individual, property rights, in particular property rights, are basic 

economic rights, intellectual property rights provide protection of literary, artistic 

and scientific  -technical creativity, and hereditary rights provide effective civil 

succession. 

 Therefore, a comprehensive scientific and legal general theoretical study of 

the whole range of issues concerning the grounds for the emergence of absolute 

civil rights, their place in the system of civil law of Ukraine and the EU countries, 

types of absolute civil rights in civil science and their legislative consolidation, 

regarding the peculiarities of the realization and protection of absolute  civil rights 

in Ukraine and EU countries. 

 Scientific novelty of the obtained results.  The dissertation is the first in 

Ukraine comprehensive, systematic study of absolute civil rights, their 

implementation and protection.  The scientific novelty of the results is specified in 

the following important provisions that are put forward in defense: 

 First: 
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 1) certain preconditions for the realization of absolute civil law, which 

should include: a) the presence of a specific law in a person, his legislative 

recognition in the form of a general permit or direct consolidation of the law and 

the legitimate grounds for acquiring such a right by a particular person;  b) 

presence in the person - the subject of law - the proper volume of civilian capacity;  

c) absence of legal and factual obstacles for the relevant behavior of the subject;  d) 

the proper subject of the exercise of law; 

 2) the doctrinal approach to understanding the aim of civil protection of 

absolute rights is substantiated, which not only covers the reaction to the very 

violation and its consequences, but also aims to prevent the violation of both 

absolute civil law and law-protected interest; 

 3) it is substantiated that the advantages of civil protection of absolute rights 

are determined by a number of specific features and special legal approaches in the 

regulation of civil liability: the property nature of civil liability;  additionality of 

encumbrance for violator of civil rights and interests;  the horizontal nature of 

responsibility, which is conditioned by the legal equality of participants in civil 

relations;  Compensatory (restorative) nature of civil liability;  the initiative of the 

injured party regarding the application to the violator of his rights and interests of 

state coercion; 

 4) the expediency of establishing responsibility for failure to fulfill the 

owner's obligation to maintain the property belonging to him, based on the 

following basic provisions, is substantiated: such liability can be established 

exclusively by law;  when establishing liability, one should proceed from an 

assessment of the fact whether the possessor had the opportunity (physical, 

financial, etc.) for the proper performance of the obligation to hold the property. 

The practical significance of the results of the study is that the conclusions 

and proposals formulated can be used in: 

 - research activity - for further development of theoretical problems of legal 

protection of absolute civil rights; 
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 - law-making activity - in preparing amendments and supplements to the 

Central Committee of Ukraine in the part concerning the legal regulation of the 

protection of absolute civil rights; 

 - law enforcement activities - to improve the practice of applying the rules 

of the current legislation on personal non-property rights, property rights and other 

absolute civil rights; 

 - in the educational process - when teaching courses "Civil Law of Ukraine" 

and "Absolute Civil Rights", "Personal non-property rights of an individual", 

preparation of textbooks and manuals on the specified disciplines. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Абсолютний характер 

багатьох цивільних прав відображає їх значущість. Абсолютні цивільні права 

(право власності, особисті немайнові права, права інтелектуальної власності, 

спадкові права) посідають важливе місце в системі цивільного права, про що 

свідчить їх закріплення у чотирьох книгах (з шести наявних) ЦК України. Ці 

права є фундаментальними не тільки для цивільного права, а й для усієї 

національної правової системи, оскільки особисті немайнові права є основою 

життєдіяльності фізичної особи; речові права, зокрема право власності, є 

базовими економічними правами; права інтелектуальної власності 

забезпечують охорону літературної, художньої та науково-технічної творчої 

діяльності, а спадкові права ‒ ефективне цивільне правонаступництво. Окрім 

того, відшкодування майнової та компенсація моральної шкоди нерідко 

пов’язані саме із захистом абсолютних цивільних прав. 

В Україні станом на сьогодні небагато наукових праць присвячено 

дослідженню загальних засад виникнення, здійснення, припинення та 

захисту абсолютних цивільних прав. Традиційно науковці наголошують на 

поділі правовідносин на абсолютні та відносні й у контексті абсолютних 

правовідносин надають стислий аналіз змісту абсолютних цивільних прав. 

При характеристиці окремих цивільних прав (право власності, окремі 

особисті немайнові права, права інтелектуальної власності тощо) лише 

згадується, що ці права є абсолютними. Водночас правову природу цих прав 

як прав абсолютних у літературі практично не розкрито. Це дає підстави 

стверджувати, що загальнотеоретичне наукове дослідження реалізації та 

захисту абсолютних цивільних прав є актуальним і потрібним. 

Визначення загальних теоретичних положень про абсолютні права у 

цивільному праві є важливою основою їх подальшої реалізації та захисту. 

Окрім того, велика кількість законодавчих норм (ЦК України та спеціальне 

законодавство) покликані врегулювати відносини, об’єктом яких є абсолютні 

цивільні права, проте ці норми також не позбавлені недоліків. Судова 
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практика не завжди уніфіковано вирішує спори щодо захисту окремих 

абсолютних цивільних прав, має місце неоднакове застосування відповідних 

правових норм. 

Наукові дослідження абсолютних цивільних прав та їх видів 

здійснювалися як за часів СРСР, так і в незалежній Україні. Однак до 

здобуття Україною незалежності ці дослідження мали здебільшого 

загальнотеоретичний характер, оскільки відносини власності, 

інтелектуальної власності були певною мірою законодавчо обмежені; 

особисті немайнові права особи також не набули значного поширення. Попри 

це варто відзначити наукові праці стосовно окремих абсолютних цивільних 

прав таких вчених, як: Б.С. Антимонов, С.М. Братусь, Д.М. Генкін, 

О.С. Іоффе, Л.О. Красавчикова, С.Н. Ландкоф, Ю.Г. Матвєєв, М.М. Малеїна, 

М.С. Малеїн, О.А. Підопригора, З.В. Ромовська, Є.О. Суханов та інші. Їхні 

напрацювання викликають науковий інтерес до проблеми, перш за все, 

регулювання відносин, об’єктом яких є окремі абсолютні цивільні права. 

Зокрема, особисті немайнові права людини були предметом дослідження 

таких науковців, як О.С. Іоффе, Л.О. Красавчикова, М.М. Малеїна, 

М.С. Малеїн, З.В. Ромовська та інші. Право власності детально аналізували 

С.М. Братусь, Д.М. Генкін, Є.О. Суханов, Ю.К. Толстой та інші. Спадкове 

право було предметом наукового інтересу Б.С. Антимонова, К.О. Граве та 

інших. Право інтелектуальної власності вивчали С.Н. Ландкоф, 

О.А. Підопригора, Ю.Г. Матвєєв та багато інших вчених.  

Питання реалізації та захисту абсолютних цивільних прав 

досліджували такі вітчизняні науковці: І.А. Безклубий, Д.В. Боброва, 

В.І. Борисова, Т.В. Боднар, Ю.Л. Бошицький, М.К. Галянтич, О.В. Дзера, 

І.О. Дзера, А.С. Довгерт, І.В. Жилінкова, Ю.О. Заіка, А.О. Кодинець, 

В.М. Коссак, О.В. Кохановська, В.М. Крижна, Н.С. Кузнєцова, В.В. Луць, 

Р.А. Майданик, Ю.Г. Матвєєв, Ю.В. Носік, Л.О. Отраднов, 

О.О. Первомайський, О.А. Підопригора, З.В. Ромовська, Є.О. Рябоконь, 

С.О. Сліпченко, І.В. Спасибо-Фатєєва, Р.О. Стефанчук, М.О. Стефанчук, 
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Л.Л. Тарасенко, С.Я. Фурса, Є.І. Фурса, Є.О. Харитонов, О.І. Харитонова, 

Г.Г. Харченко, В.В. Цюра, Г.В. Чурпіта, Я.М. Шевченко, Р.Б. Шишка, 

О.С. Яворська, І.Є. Якубівський, В.Л. Яроцький та багато інших.  

Однак у роботах вказаних авторів досліджувалися лише певні аспекти 

здійснення та захисту окремих абсолютних цивільних прав, а комплексного 

аналізу цивільно-правового регулювання абсолютних відносин і 

законодавчого закріплення абсолютних цивільних прав, їх реалізації та 

захисту у взаємозв’язку із досвідом європейських країн досі не 

здійснювалося. Отже, поза увагою науковців залишаються проблеми впливу 

норм міжнародних актів на національне законодавство і можливість його 

застосування на сучасному етапі розвитку суспільства. Окрім того, з часу 

проведення цих наукових досліджень відбулися деякі зміни в законодавстві, 

напрацьовано судову практику щодо захисту особистих немайнових прав, 

права власності, спадкових прав, прав інтелектуальної власності. Усе 

викладене вище зумовлює необхідність комплексного загальнотеоретичного 

дослідження проблем цивільно-правової реалізації та захисту абсолютних 

цивільних прав.  

Дисертаційна робота є комплексним дослідженням як теоретичних, так 

і прикладних аспектів набуття, реалізації та захисту абсолютних цивільних 

прав за національним законодавством, законодавством окремих країн ЄС та 

правом ЄС. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до таких державних 

бюджетних науково-дослідних тем: «Теорія та практика адаптації 

законодавства України до законодавства ЄС» (№ 16 БФ 042-01, номер 

державної реєстрації 0116U002637), що діє з 01 січня 2016 р. по 31 грудня 

2018 р.  

Тему дисертаційного дослідження затверджено на засіданні Вченої 

ради юридичного факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка (протокол № 6 від 29 лютого 2016 р.)  
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Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

комплексне, системне дослідження теоретико-прикладних питань набуття, 

реалізації та захисту абсолютних цивільних прав за законодавством України, 

окремих європейських країн, правом ЄС; обґрунтування конкретних 

пропозицій, спрямованих на вдосконалення правового регулювання відносин 

щодо реалізації та захисту абсолютних цивільних прав. 

Досягнення поставленої мети зумовлює вирішення таких завдань: 

узагальнити концепції абсолютних цивільних прав в Україні; 

визначити місце абсолютних цивільних прав у системі цивільного 

права України та країн ЄС; 

визначити види та здійснити класифікацію абсолютних цивільних прав; 

з’ясувати законодавче закріплення абсолютних цивільних прав у 

ЦК України та кодифікаціях приватного права країн ЄС; 

сформувати поняття реалізації цивільних прав; 

обґрунтувати специфіку реалізації особистих немайнових прав, права 

власності, спадкових прав, прав інтелектуальної власності в Україні та 

країнах ЄС; 

виявити особливості та переваги цивільно-правового захисту 

абсолютних прав, форми, способи та засоби захисту абсолютних цивільних 

прав в Україні; 

з’ясувати межі здійснення захисту абсолютних цивільних прав в 

Україні та проаналізувати перспективи цивільно-правового захисту 

абсолютних прав в Україні з урахуванням досвіду країн ЄС. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають у зв’язку 

з набуттям, реалізацією та захистом абсолютних цивільних прав.  

Предметом дослідження є абсолютні цивільні права, законодавство 

окремих європейських країн, право ЄС, міжнародні договори та угоди, 

національне законодавство, судова практика, наукові концепції та підходи 

щодо набуття, реалізації та захисту абсолютних цивільних прав. 



16 

Методи дослідження. Відповідно до мети та завдань наукового 

дослідження у роботі використано сукупність методів наукового пізнання 

для забезпечення комплексного аналізу й об’єктивності отриманих 

результатів. 

При здійсненні наукового дослідження використовувалися 

загальнонаукові методи: діалектичний та системний; герменевтичний, 

формально-правовий, метод порівняльного правознавства, порівняльно-

історичний та інші методи. Також застосовано спеціальні методи наукового 

дослідження: статистичний, метод прогнозування тощо. Порівняльно-

історичний метод використано при дослідженні становлення та розвитку 

законодавчого закріплення абсолютних цивільних прав в Україні та ЄС 

(підрозділи 1.1‒1.5). Формально-логічний метод надав змогу сформулювати 

визначення реалізації абсолютних цивільних прав загалом та їх окремих 

видів (підрозділи 2.1‒2.4). Порівняльно-правовий метод дозволив порівняти 

відповідне правове регулювання, що стосується абсолютних цивільних прав, 

в Україні та країнах ЄС (підрозділи 1.3, 1.5, 2.1‒2.4, 3.1‒3.4). За допомогою 

методу моделювання сформульовано зміни до законодавства (підрозділи 

2.1‒2.4, 3.1‒3.4, висновки). Догматичний метод використано для дослідження 

проблем цивільно-правової охорони абсолютних цивільних прав в Україні та 

ЄС (підрозділи 2.1‒2.4, 3.1‒3.4). 

Емпіричною базою дослідження стали: Конституція України, кодекси 

України, закони та підзаконні нормативні акти України, постанови, 

роз’яснення, оглядові листи вищих судових інстанцій України – Верховного 

Суду, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ, Вищого господарського суду України, рішення місцевих 

судів, законодавство Франції, Німеччини, Австрії, Португалії, Швеції та 

інших європейських країн, міжнародні конвенції, договори, угоди, директиви 

ЄС. 

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є першим в 

Україні комплексним, системним дослідженням абсолютних цивільних прав, 
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їх реалізації та захисту. Наукову новизну одержаних результатів 

конкретизовано у таких найважливіших положеннях, які виносяться на 

захист: 

Уперше: 

5) визначено передумови для реалізації абсолютного цивільного права, 

до яких слід віднести: а) наявність в особи конкретного права, його 

законодавче визнання у формі загального дозволу чи прямого закріплення у 

нормі права та правомірні підстави набуття такого права конкретною 

особою; б) наявність в особи – суб’єкта права – належного обсягу цивільної 

дієздатності; в) відсутність юридичних та фактичних перешкод для 

відповідної поведінки суб’єкта; г) належний суб’єкт здійснення права; 

6) обґрунтовано доктринальний підхід щодо розуміння мети цивільно-

правового захисту абсолютних прав, що не тільки охоплює реакцію на саме 

порушення та його наслідки, а й спрямований на запобігання порушенню як 

абсолютного цивільного права, так і охоронюваного законом інтересу; 

7) обґрунтовано, що переваги цивільно-правового захисту абсолютних 

прав зумовлені низкою специфічних ознак та особливих правових підходів у 

регулюванні цивільно-правової відповідальності: майновий характер 

цивільної відповідальності; додатковість обтяження для порушника 

цивільних прав та інтересів; горизонтальний характер відповідальності, що 

зумовлений юридичною рівністю учасників цивільних відносин; 

компенсаційний (відновлювальний) характер цивільної відповідальності; 

ініціативність потерпілої сторони щодо застосування до порушника її прав та 

інтересів державного примусу; 

8) обґрунтовано доцільність встановлення відповідальності за 

невиконання обов’язку власника щодо утримання належного йому майна з 

урахуванням наведених далі засадничих положень: така відповідальність 

може бути встановлена виключно законом; при встановленні 

відповідальності слід виходити з оцінки того факту, чи мав власник 
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можливості (фізичні, фінансові тощо) для належного виконання обов’язку 

щодо утримання майна.  

Удосконалено:  

1) сукупність передумов для реалізації абсолютного цивільного права, 

до яких слід віднести: наявність в особи конкретного права, його законодавче 

визнання у формі загального дозволу чи прямого закріплення та правомірні 

підстави набуття такого права конкретною особою; наявність в особи – 

суб’єкта права – належного обсягу цивільної дієздатності; відсутність 

юридичних та фактичних перешкод для відповідної поведінки суб’єкта; 

належний суб’єкт здійснення права; 

2) перелік умов розмежування нездійснення абсолютного цивільного 

права та відмови від нього за зовнішніми проявами вольової поведінки 

суб’єкта (носія суб’єктивного права) і за правовими наслідками. Доведено, 

що нездійснення абсолютного цивільного права – це завжди пасивна 

поведінка, яка не призводить до припинення права у суб’єкта. Нездійснення 

права може мати наслідком його припинення лише у випадках, встановлених 

законом. Водночас відмова від абсолютного цивільного права може 

виражатися як через пасивну поведінку, так і через вчинення необхідних дій, 

визначених законом. Відмова від права завжди має наслідком його 

припинення у суб’єкта; 

3) перелік правомочностей власника належного йому майна, які 

охоплюються володінням, користуванням та розпорядженням. Обґрунтовано, 

що дискусію стосовно такого переліку можна продовжувати з урахуванням 

інших повноважень, які пропонуються в науковій літературі; 

4) поняття цивільно-правового захисту. Обґрунтовано, що під 

цивільно-правовим захистом слід розуміти систему передбачених законом 

або договором заходів для запобігання негативним наслідкам цивільного 

правопорушення та їх усунення, що спираються на державний примус, 

здійснюються компетентними органами або безпосередньо управомоченою 

особою у випадках, встановлених законом, з метою відновлення порушеного, 
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невизнаного чи оспорюваного суб’єктивного права та інтересу або усунення 

загрози такого порушення; 

5) перелік особливостей, що характеризують юридичну природу 

захисту абсолютних цивільних прав. Обґрунтовано, що особливістю захисту 

абсолютних цивільних прав є невичерпний перелік способів захисту, 

встановлених законом, та можливість доповнення способами захисту, які 

передбачені в договорі, а також тими, що не передбачені законом чи 

договором, але відповідають умовам ефективності їх захисту; 

6) поняття змісту часових меж захисту абсолютного цивільного права, 

які слід пов’язувати з двома чинниками: по-перше, із часовими межами 

існування самого права, по-друге, із позовною давністю як строком, 

відведеним законодавцем для звернення до суду за захистом порушеного, 

оспореного чи невизнаного права. 

Набули подальшого розвитку: 

1) висновок щодо системи особистих немайнових прав фізичної особи. 

Обґрунтовано, що система особистих немайнових прав охоплює як 

універсальні особисті немайнові права, що мають фундаментальний характер 

та належать усім без винятку фізичним особам, так і спеціальні особисті 

немайнові права, якими наділені лише окремі фізичні особи; 

2) висновок про найбільш перспективні теорії (концепції) абсолютних 

цивільних прав. Доведено, що такими є ті, які обґрунтовують існування 

абсолютного цивільного права в межах абсолютного правовідношення, 

оскільки абсолютне цивільне право не може існувати поза межами 

правовідносин; 

3) позиція щодо обмежень абсолютних цивільних прав. Обґрунтовано, 

що причинами встановлення обмежень абсолютних цивільних прав є 

інтереси суспільства загалом (так звані публічні інтереси) та інтереси інших 

конкретних осіб (приватні інтереси); 

4) висновок про послідовність викладу інститутів у ЦК України. 

Обґрунтовано, що послідовність, яка закріплена в ЦК України, свідчить про 
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пріоритетність особистих немайнових прав перед іншими абсолютними 

цивільними правами, що в жодному разі не применшує значущості речових 

прав, спадкового права, прав інтелектуальної власності як інститутів 

цивільного права, проте підкреслює важливість правової охорони сфери 

особистого, приватного життя людини; 

5) висновок про те, що цивільні кодифікації окремих країн ЄС не 

містять положень про особисті немайнові права та права інтелектуальної 

власності. Водночас обґрунтовано, що ЦК України можна наводити як 

приклад найсучаснішої кодифікації усіх цивільно-правових норм, які повною 

мірою врегульовують усі абсолютні цивільні відносини; 

6) висновок про специфіку здійснення особистих немайнових прав 

фізичної особи. Обґрунтовано, що вона зумовлена змістовою сутністю та 

особливістю цих прав, а отже, фізична особа здійснює особисті немайнові 

права самостійно, а у встановлених законом випадках такі права може 

здійснювати законний представник. Обґрунтовано, що недоцільно повністю 

виключати інститут представництва у здійсненні особистих немайнових 

прав, оскільки на власний розсуд особи, коли це можливо з огляду на зміст 

права, представник може долучитися до здійснення і такого права, і окремих 

правомочностей, що становлять його зміст; 

7) висновок щодо реалізації принципу свободи приватної власності. 

Обґрунтовано, що така свобода не можлива без гарантування непорушності 

цього права. Обґрунтовано, що зазначений принцип сприяє здійсненню 

власником належного йому права за своєю волею, на власний розсуд, у 

межах, встановлених законом; 

8) обґрунтування щодо усунення колізії в законодавстві України 

стосовно розподілу майнових прав інтелектуальної власності на службові 

твори. Обґрунтовано необхідність прямого застосування ст. 429 ЦК України 

з урахуванням того, що ЦК України є основним актом цивільного 

законодавства, до того ж він був прийнятий пізніше, ніж Закон України «Про 

авторське право і суміжні права»; 
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9) висновок про те, що цивільно-правовий захист абсолютних 

цивільних прав характеризується диспозитивністю. Обґрунтовано 

можливість самого позивача вирішувати, звертатися йому до суду чи ні, який 

спосіб захисту порушеного права обрати, а також визначати межі позовних 

вимог. 

Крім того, пропонується внести зміни до законодавства: 

1) доповнити ч. 1 ст. 317 та ч. 1 ст. 319 ЦК України словосполученням 

«та інші повноваження». 

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у 

тому, що сформульовані висновки та пропозиції можуть бути використані у:  

- науково-дослідній діяльності – для подальшої розробки теоретичних 

проблем правової охорони абсолютних цивільних прав; 

- правотворчій діяльності – при підготовці змін та доповнень до ЦК 

України в частині, що стосується правового регулювання охорони 

абсолютних цивільних прав; 

- правозастосовній діяльності – для вдосконалення практики 

застосування норм чинного законодавства щодо особистих немайнових прав, 

права власності та інших абсолютних цивільних прав;  

- навчальному процесі – при викладанні курсів «Цивільне право 

України» та «Абсолютні цивільні права», «Особисті немайнові права 

фізичної особи», підготовці підручників та навчальних посібників із 

зазначених дисциплін.  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою 

роботою, як і всі опубліковані автором наукові праці, що відображають 

результати проведеного дослідження.  

Теоретичні положення, висновки та пропозиції були сформульовані 

автором самостійно у результаті аналізу та безпосереднього використання у 

роботі наукових, нормативно-правових джерел і матеріалів судової практики. 

Апробація матеріалів дисертації здійснювалася і матеріали отримали 

схвалення на засіданнях кафедри цивільного права Київського національного 
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університету імені Тараса Шевченка. Окрім того, основні ідеї та положення 

апробовані на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних 

конференціях: «Актуальні питання державотворення в Україні» (м. Київ, 20 

травня 2016 р.), «Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного 

права» (м. Одеса, 20-21 травня 2016 р. ),  «Верховенство права та правова 

держава» (м. Ужгород, 15‒16 вересня 2017 р.), «Шістнадцяті осінні юридичні 

читання» (м. Хмельницький, 20‒21 жовтня 2017 р.), «Актуальні проблеми 

інтелектуального, інформаційного та ІТ права» (м. Львів, 27‒28 жовтня 

2017 р.), «Міжнародне та національне законодавство: способи 

удосконалення» (м. Дніпро, 30–31 березня 2018 р.), «Проблеми реалізації і 

захисту соціальних прав в Україні» (м. Львів, 27 квітня 2018 р.), «Правове 

регулювання суспільних відносин на шляху до сталого розвитку» (м. Київ, 15 

травня 2018 р.). 

Публікації. Основні результати дослідження опубліковано у 

15 наукових працях, серед яких: 6 статей у наукових фахових виданнях 

України, що включені до міжнародних науково-метричних баз, 1 стаття у 

фаховому виданні іноземної держави, 8 тез доповідей на науково-практичних 

конференціях. 

Структура дисертації зумовлена метою і завданнями дослідження. 

Робота складається зі вступу, трьох розділів, що охоплюють тринадцять 

підрозділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний 

обсяг дисертації становить 294 сторінки; обсяг основного тексту 259; список 

використаних джерел налічує 307 позицій і розміщений на 27 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНЕ ПОНЯТТЯ 

АБСОЛЮТНИХ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ, ЇХ МІСЦЕ У СИСТЕМІ 

ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ В УКРАЇНІ ТА ОКРЕМИХ КРАЇНАХ ЄС 

 

1.1. Дослідження абсолютних цивільних прав в науковій літературі 

В Україні станом на сьогодні небагато наукових праць, присвячених 

дослідженню загальних засад виникнення, здійснення, припинення та 

захисту абсолютних цивільних прав. Традиційно у підручниках з цивільного 

права, науково-практичних коментарях до ЦК України, окремих статтях у 

фахових періодичних виданнях науковці наголошують на поділі 

правовідносин на абсолютні та відносні, і в контексті абсолютних 

правовідносин надається стислий аналіз змісту абсолютних прав. При 

характеристиці окремих цивільних прав (право власності, окремі особисті 

немайнові права, права інтелектуальної власності та інші) також лише 

згадується, що ці права є абсолютними. Водночас правова природа цих прав 

як прав абсолютних у літературі практично не розкрита. Це дає підстави 

стверджувати, що наукове дослідження поняття, правової природи та ознак 

абсолютних цивільних прав є актуальним.   

Як зазначає С.О. Сліпченко, поділ прав на абсолютні та відносні є 

надзвичайно важливим у юриспруденції, оскільки у даному питанні 

відображаються глибокі підвалини теорії та методології права [250, с.67]. 

Варто погодитися з цим автором, що завдяки вказаному поділу виникає 

можливість виявити типову модель поведінки, яка встановлюється нормами 

права для учасників тих чи інших відносин. 

Значення абсолютних цивільних прав постійно зростає, враховуючи, що 

право власності, особисті немайнові права, права інтелектуальної власності, 

спадкові права посідають важливе місце в системі цивільного права з 

моменту їх закріплення у чотирьох книгах (з шести наявних) ЦК України. У 

науковій літературі з цього приводу наголошується, що особисті немайнові 

права є основою життєдіяльності будь-якої людини, речові права є базовими 
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правами економічного характеру, а спадкування має на меті забезпечити 

ефективне цивільне правонаступництво поколінь, відтак у справедливому та 

юридично грамотному регулюванні абсолютних цивільних прав зацікавлені 

абсолютно всі, адже ці права є фундаментальними не тільки для цивільного 

права, але й для усієї вітчизняної правової системи [45, с.3]. 

Фундаментальність досліджуваних прав пояснюється ще й тим, що не лише 

цивільне право врегульовує суспільні відносини, пов’язані з їх здійсненням і 

захистом, а й інші галузі права. Отже, значення цих прав для їх 

правовласників важко переоцінити як з огляду на їх економічну сутність 

(йдеться про право власності, право на спадщину, майнові права 

інтелектуальної власності тощо), так і через їх особистий характер 

(наприклад, у випадку особистих немайнових прав).  

Наукові дослідження абсолютних цивільних прав та їх видів 

здійснювалися як за часів СРСР, так і в незалежній Україні. Однак до 

здобуття Україною незалежності ці дослідження, як ми пересвідчились, 

носили значною мірою загальнотеоретичний характер, оскільки відносини 

власності, інтелектуальної власності були певною мірою законодавчо 

обмежені; особисті немайнові права особи також не набули значного 

поширення. Багато наукових досліджень щодо абсолютних цивільних прав у 

СРСР здійснювалися комплексно в рамках дослідження проблем цивільно-

правового регулювання загалом, що знаходило своє відображення в 

підручниках з цивільного права. Відносини власності досліджувалися 

зазвичай крізь призму державної власності, оскільки право особистої 

(приватної) власності громадян було непоширеним правовим інститутом з 

огляду на невелику кількість об’єктів, які могли перебувати у власності 

фізичних осіб. Особисті немайнові права були предметом дослідження як 

представників науки цивільного права, так і представників теорії права 

загалом.  

Попри це, відзначаємо наукові праці щодо окремих абсолютних 

цивільних прав таких науковців як Б.С. Антимонов [1], С.Н. Братусь [27],                                   
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Д.М. Генкін [34], О.С. Іоффе [73], С.Н. Ландкоф [102; 103; 104], Ю.Г. 

Матвєєв [123], М.С. Малеїн [117; 120], О.А. Підопригора [152], З.В. 

Ромовська [235], Є.А. Суханов [256] та інших [266; 307; 241; 242, 259], які 

мають вплив на підвищення наукового інтересу до проблеми, перш за все, 

регулювання окремих відносин.  

Зокрема, особисті немайнові права людини були предметом дослідження 

таких науковців як О.С. Іоффе, М.С. Малеїн, З.В. Ромовська та ряду інших. 

Право власності детально аналізувалось С.Н. Братусем, Д.М. Генкіним,          

Є.А. Сухановим, Ю.К. Толстим тощо. Спадкове право було предметом 

наукового інтересу Б.С. Антимонова, К.А. Гравета та інших. Право 

інтелектуальної власності вивчалось С.Н. Ландкофом, О.А. Підопригорою, 

Ю.Г. Матвєєвим та багатьма іншими вченими.  

Вказані наукові праці стали основою для подальших наукових розвідок 

у цій сфері, які здійснювалися за часів незалежної України. Як слушно 

зазначає Р.А. Майданик, з переходом від планової до ринкової економіки 

відбувається істотна зміна в підходах і напрямах розвитку вітчизняної 

цивілістичної думки, багато концепцій були переглянуті, зокрема, пішли в 

минуле теорія єдності державної соціалістичної власності, господарського 

договору та господарського зобов'язання, окремі наукові поняття (право 

особистої власності, нетрудовий дохід тощо) [115, с.78]. Погоджуючись з 

такою позицією, підкреслимо, що значна увага почала приділятися 

інститутам права приватної власності, права інтелектуальної власності, 

підприємницьким товариствам, правочинам з нерухомістю, обмеженим 

речовим правам тощо. Більшість із перерахованих інститутів і відносин тісно 

пов’язані з абсолютними правами (правом власності, правами 

інтелектуальної власності тощо). Тому Р.А. Майданик слушно резюмує, що 

наведене свідчить про початок нового етапу в розвитку вітчизняної 

цивілістичної науки. 

Дослідження вказаних вище абсолютних цивільних прав набуває 

особливої актуальності з огляду на підписання у 2014 році Угоди про 
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асоціацію між Україною та ЄС та загальним курсом України на адаптацію 

національного законодавства з правом ЄС. Абсолютні цивільні права 

фактично становлять зміст економічного напрямку реформування 

законодавства України, адже і право власності, і право інтелектуальної 

власності – це насамперед майнові економічні можливості їх правовласників. 

Саме тому аналізувати українське законодавство у цій сфері слід у 

порівнянні з відповідними положеннями права ЄС, що дасть змогу визначити 

можливі недоліки правового регулювання відносин здійснення та захисту 

абсолютних цивільних прав.  

Хоча абсолютні цивільні права були предметом наукових досліджень 

багатьох відомих науковців, слід пам’ятати, що вони здійснювалися у межах 

певних історичних періодів, тому актуальність подальших наукових 

досліджень в наші дні не викликає сумнівів, оскільки суспільні відносини 

змінюються, і право повинно встигати динамічно реагувати на ці зміни. 

Відтак можуть змінюватися окремі аспекти набуття, здійснення, припинення 

та захисту практично всіх абсолютних цивільних прав. І законодавець, 

враховуючи нові наукові розробки, практику, змушений оперативно 

реагувати на ці нові тенденції. Останнє зумовлено також необхідністю 

гармонізації українського законодавства з правом ЄС, розвитком цифрових 

технологій та цифрового середовища, інформаційного суспільства в цілому, 

тощо. 

Кожен вид абсолютних цивільних прав має свої особливості, відповідну 

теоретичну базу дослідження та спеціальне правове регулювання. Відтак 

практично всі наукові розробки спрямовані на ґрунтовний аналіз окремих 

видів абсолютних прав – прав власності, прав інтелектуальної власності, 

особистих немайнових прав, спадкових прав. Водночас звертаємо увагу, що 

правові інститути абсолютних цивільних прав характеризуються значною 

кількістю наукових публікацій, тому в межах цього дисертаційного 

дослідження загалом і в рамках цього параграфу зокрема неможливо 

проаналізувати усі наукові доробки, в яких досліджуються окремі види 
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абсолютних прав. Відтак увага приділятиметься переважно найбільш 

вагомим і перспективним науковим працям. 

У Книзі Другій ЦК України з 2003 року закріплено норми щодо 

абсолютних цивільних прав, які досить ґрунтовно досліджені в українській 

науці цивільного права, - це особисті немайнові права. Серед провідних 

вітчизняних науковців цю проблематику досліджували О.В. Кохановська,           

З.В. Ромовська, Р.О. Стефанчук, С.О. Сліпченко та багато інших цивілістів.  

Зокрема, О.В. Кохановська, яка досліджувала як загальні засади набуття, 

здійснення та захисту особистих немайнових прав, так і особливості окремих 

прав, наголошує на важливості інституту особистих немайнових прав 

фізичних осіб в цивільному праві, особливо на сучасному етапі розвитку 

громадянського суспільства в Україні. Інститут особистих немайнових прав 

фізичної особи, на її думку, в сучасному ЦК України є детально 

розробленим, його структура і зміст відповідають вимогам світових традицій 

захисту прав і основних свобод людини, а рівень законодавчої техніки, який 

використаний для його побудови – високий; водночас цей інститут має 

багаторічні традиції доктринальних розробок і продовжує бути актуальним 

предметом досліджень в незалежній Україні [92, с.4-6].  

Варто погодитися з такою позицією, зазначивши, що Книга Друга ЦК 

України, в якій унормовано положення про особисті немайнові права, дійсно 

відповідає європейським стандартам, оскільки в ній передбачено, як загальні 

положення про особисті немайнові права, так і зміст окремих прав. 

Безумовно, інститут особистих немайнових прав потребує подальшого 

дослідження і вдосконалення, однак засади особистих немайнових прав, 

визначені ЦК України, залишаються визначними доробками вітчизняної 

цивілістичної думки. 

Окрім того, заслуговують на увагу наукові доробки О.В. Кохановської 

щодо окремих особистих немайнових прав, таких як право на життя, право на 

інформацію та інші [93; 134]. Ці праці є особливо актуальними в умовах 

суцільної інформатизації суспільства, коли розвиваються цифрові технології, 
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і за таких обставин право на інформацію отримує нові можливості для 

здійснення, а отже з’являються і нові можливості для його порушення. 

Зокрема, О.В. Кохановська наголошує, що істотні зміни, які відбуваються у 

сфері інформаційних відносин призвели до перетворення індустріального 

суспільства на суспільство інформаційне, і за таких умов головними 

чинниками економічного зростання визнається не лише високий рівень 

розвитку науки і технологій, розвинуте конкурентне середовище, державна 

підтримка інновацій, науки і освіти, але і цілеспрямований розвиток 

інформаційних відносин у всіх сферах життя [94, с.3]. 

Звертаємо увагу і на новий підхід цього науковця щодо розуміння 

правової природи інформації як об'єкта цивільного права, відповідно до якої 

її можна розглядати у таких її проявах: 1) як особисте немайнове благо у 

комплексі благ, перерахованих у ст. 201 і Книзі Другій ЦК України; 2) як 

результат творчої інтелектуальної діяльності, тобто як об’єкт виключних 

прав, врегульованих у ст. 199 і Книзі Четвертій ЦК України; 3) як 

інформаційний продукт, ресурс, документ, тобто об’єкт, який може бути 

інформаційним товаром і предметом будь-яких правочинів, з урахуванням 

особливостей і специфіки його як об’єкта особливого роду [94, с.6]. У 

подальшому ці напрацювання були використані та розвинуті багатьма 

авторами, що можна назвати цілком виправданим та перспективним.  

Ґрунтовно досліджував проблематику особистих немайнових прав як 

прав абсолютних Р.О. Стефанчук, який відзначав, що змістом особистих 

немайнових прав є сукупність правомочностей (можливостей) особи-носія, 

які включають у себе як позитивні правомочності (можливість юридично 

визнаватись володільцем відповідного особистого немайнового блага 

(благоволодіння) та використовувати його (благовикористання) в межах, в 

порядку і способом, що не суперечать закону та призначенню самого блага), 

так і негативні правомочності (вимагати від усіх інших учасників 

правовідносин не порушувати цього права), у тому числі правомочність 

захисту [255, с.6]. Погоджуємося з такою позицією, яка певною мірою 
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окреслює особисте немайнове право як право цивільне та право, яке має 

абсолютний характер, оскільки можливість вимагати від усіх інших 

учасників правовідносин не порушувати це право є однією з основних ознак 

абсолютного права. 

Р.О. Стефанчук окреслив систему особистих немайнових прав фізичних 

осіб, яка включає в себе два типи особистих немайнових прав: 1) 

універсальні (загальні) особисті немайнові права (які носять 

фундаментальний характер та належать усім без винятку фізичним особам); 

2) окремі (спеціальні) особисті немайнові права (якими наділені лише окремі 

фізичні особи внаслідок здійснення ними певної поведінки, наділення 

певним спеціальним правовим статусом (правовим модусом), або за інших 

обставин, що прямо передбачені законом) [255, с.7].  

Характеристика цим автором системи особистих немайнових прав 

заслуговує на увагу, оскільки така позиція ґрунтується на структурі ЦК 

України, але водночас, Р.О. Стефанчук деталізує ці положення ЦК України з 

теоретичної точки зору, визначаючи напрямки подальших наукових 

досліджень, що повинні бути спрямовані на вдосконалення чинного 

законодавства України. Тому, проаналізувавши його позицію, можна зробити 

такий висновок, що універсальні особисті немайнові права містять у собі дві 

групи прав: ті, що забезпечують фізіологічне (природне) існування фізичної 

особи (забезпечують природну (біопсихічну) цілісність фізичної особи, її 

відтворюваність та природну відособленість; а також ті, що забезпечують 

соціальне буття фізичної особи (права, що забезпечують індивідуалізацію 

фізичної особи в суспільстві; соціальний статус; свободу соціального буття; 

особисту інформованість; приватність тощо). Спеціальні особисті немайнові 

права включають в себе особисті немайнові права фізичної особи у сфері 

інтелектуальної діяльності; у сфері сімейних відносин; у сфері медичних 

відносин тощо.  

На думку З.В. Ромовської, Книга Друга ЦК України має вірну назву 

«Особисті немайнові права фізичної особи», адже права людини повинні 
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бути відокремлені від прав створених нею юридичних осіб. Зміст кожного з 

особистих немайнових прав, що передбачені ЦК України, становлять 

конкретні можливості до вчинення особою власних дій, і завдяки цьому 

«рамкові» конституційні права одержали своє цивілістичне наповнення, 

завдяки чому це вигідно відрізняє ЦК України від цивільних кодексів інших 

європейських держав [237, с.138].  

Книга Друга ЦК України названа також науковцями «великим 

досягненням Цивільного кодексу України» та «Кодексом про особисті права» 

[55, с.2]. Варто погодитися із згаданими висновками, оскільки навіть не 

кожна країна ЄС має таке якісне законодавство у сфері особистих 

немайнових прав. 

Як вказує С.О. Сліпченко, особисті немайнові права людини є важливим 

юридичним інститутом, за допомогою якого визначається правовий статус 

особи, засоби впливу на неї, встановлюються гарантії реалізації та захисту 

прав і свобод [251, с.196]. Звертаємо увагу на те, що С.О. Сліпченко у своєму 

дисертаційному дослідженні вказав, що в особистих немайнових 

правовідносинах з оборотоздатними об’єктами, крім особистої немайнової 

(особистих немайнових прав), існує майнова складова – це право на 

використання нематеріального об’єкта та право надавати згоду на його 

використання третіми особами. Окрім того, він пропонує відокремити 

особисті немайнові правовідносини, що виникають стосовно оборотоздатних 

об’єктів, від особистих немайнових правовідносин, що виникають стосовно 

необоротоздатних нематеріальних благ, що пов’язано не тільки з відмінними 

властивостями їх об’єктів, а й з різними моделями поведінки, яку можуть 

обирати учасники кожного з видів цих правовідносин та підставами їх 

динаміки [249, с.6]. Як бачимо, на думку цього науковця простежується 

зв'язок немайнового та майнового характеру особистих немайнових прав. Ці 

висновки закладають фундамент для подальших наукових досліджень у цій 

сфері. 
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Право власності як базове економічне цивільне право фізичної та 

юридичної особи було предметом дослідження багатьох науковців різних 

правничих шкіл України. Проблеми здійснення та захисту права власності 

були ґрунтовно проаналізовані яскравим представником Київської 

цивілістичної наукової школи О.В. Дзерою, який присвятив цій проблематиці 

своє докторське дослідження. У своїх працях він неодноразово звертав увагу 

на необхідність реформування інституту права власності у відповідності до 

європейських стандартів [46].  

О.В. Дзера відзначав, що розвиток інституту права власності в Україні 

відбувався у кілька етапів. Зокрема, 1917–1961 рр. розглядаються як період 

примусової ліквідації капіталістичної приватної власності та ствердження 

власності соціалістичної. Законодавчі акти в цей час надавали більше переваг 

для розвитку державної соціалістичної власності та значною мірою 

обмежували право власності для громадян. В подальшому відбувся процес 

кодифікації цивільного права, в ході якого соціалістична та особиста 

власність отримали також всебічне врегулювання, про що свідчить зміст 

таких кодифікацій як Основи цивільного законодавства Союзу РСР і союзних 

республік, ЦК УРСР 1963 р.. З проголошенням незалежності України 

почалося формування нового інституту права власності та інших речових 

прав, який передбачав різноманітність форм власності, в тому числі й 

приватну. Відповідні положення містилися у Законі України «Про власність» 

та інших законодавчих актах [47]. Відзначаємо, що справді знаковим, як 

слушно вказує О.В. Дзера, стало прийняття Верховною Радою України у 

1992 р. змін до Закону України «Про власність», відповідно до яких було 

вилучено поняття «індивідуальна власність» і введено повноцінне право 

приватної власності. У подальшому ці норми знайшли своє остаточне 

утвердження в Конституції України 1996 р. 

Загалом з прийняттям у 1996 р. нової Конституції України та у 2003 р. 

нового Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, які 

набули чинності з 1 січня 2004 року, багато положень Закону України «Про 
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власність» вступили в суперечність з цими та іншими законами, а відтак, 

цілком закономірно у 2007 р. цей закон було визнано таким, що втратив 

чинність. Аналізуючи роль Закону України «Про власність», О.В. Дзера 

справедливо стверджує, що важко переоцінити його значення у формуванні 

інституту речового права та його складової частини – права власності, а тому 

його принципові положення будуть і надалі аналізуватися в порівняльно-

історичному аспекті [284].  

Станом на сьогодні, як відзначає О.В. Дзера, ЦК України – це кодекс 

суспільства з соціально орієнтованою ринковою економікою, і центральне 

місце в ньому відведено інституту права власності. Але, на його думку, 

норми цивільного законодавства України не завжди належно забезпечують 

реалізацію принципів Європейської конвенції про права людини, як це має 

місце в країнах ЄС. Варто погодитися з позицією О.В. Дзери, відомого 

науковця, в тому, що хоча право власності є правом абсолютним, але 

непорушність права власності – не є абсолютним правилом, оскільки 

власника все ж можна за певних обставин позбавити права власності, навіть у 

випадку, коли власник не вчиняє жодного порушення (наприклад, викуп 

майна для суспільних потреб). Окремі аспекти застосування цивільно-

правової конфіскації майна (як підстави позбавлення права власності) слід 

привести у відповідність із стандартами ЄС [49, с.70]. 

На необхідності зміни методологічних засад розвитку інституту права 

власності неодноразово наголошувала і Я.М. Шевченко. Зокрема, вона 

звертає увагу на абсолютність права власності і важливість визначення 

чітких меж потенційного обмеження цього права. При цьому погоджуємося з 

позицією Я.М. Шевченко, видатного цивіліста, в тому, що правове 

регулювання права власності повинно відображати соціальні відмінності та 

враховувати соціальні інтереси людей, а система нормативно-правових актів, 

які стосуються розвитку права власності, повинна бути сформована 

ефективно, щоб забезпечити функціонування таких складних об’єктів права 
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власності як цінні папери, майнові права, право власності юридичних осіб 

тощо [58, с.17]. 

Вважаємо, що вказану позицію слід підтримати, оскільки справді 

різноманіття об’єктів права власності, яке маємо станом на сьогодні, 

зумовлює особливий правовий режим для багатьох видів майна, а це, своєю 

чергою, потребує виваженого законодавчого підходу. Наприклад, правовий 

режим цінних паперів має суттєві відмінності від правового режиму 

рухомого чи нерухомого майна. Підприємство як цілісний майновий 

комплекс також слід розглядати, враховуючи особливості цього складного 

об’єкта права власності. Я.М. Шевченко наголошувала, що право власності є 

одним із основних конституційних прав людини, яке забезпечує 

усвідомлення нею особистої гідності і самоцінності, тому правові гарантії 

його забезпечення є однією з основних правових проблем сучасного розвитку 

права в Україні [295, с.5]. Цілком слушна думка, оскільки тенденцією 

останніх років є подальше реальне впровадження правових гарантій 

здійснення та захисту основних прав людини, найбільш значущим з яких 

економічним правом є право власності.  

Окрім того, аналізуючи розвиток права власності в Україні,                          

Я.М. Шевченко слушно констатує, що такий розвиток відбувається 

одночасно із соціально-економічним розвитком суспільства, що зумовлює 

поступове вдосконалення законодавства, і тому важливим є правильне 

визначення напрямів його вдосконалення. У зв’язку з цим особливого 

значення набувають правові гарантії забезпечення права власності як одного 

з основних прав людини, як одного з ключових конституційних прав 

громадян, що забезпечує усвідомлення ними особистої гідності і 

самоцінності, і це є однією з основних правових проблем сучасного розвитку 

права в Україні загалом і розвитку інституту права власності зокрема [295, 

с.6]. 

Справді, право власності перестало бути самоціллю, а все більше 

набуває рис засобу, який використовується людиною для організації своєї 
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самореалізації, і з огляду на це, Я.М. Шевченко справедливо наголошує, що 

здатність скористатися правом власності націлюється також і на організацію 

підприємницької діяльності, в якій людина створює себе сама і саме для якої 

набуває таких рис як освіченість, працьовитість, набуття високої кваліфікації 

[296, с.20]. На підставі цього окремі науковці небезпідставно стверджують 

про формування Я.М. Шевченко теорії підприємницької сутності права 

приватної власності [83, с.138]. 

Представник Київської правничої школи професор Р.А. Майданик 

здійснює дослідження проблем інституту довірчої власності в контексті 

розвитку приватного права загалом, висвітлюючи при цьому і питання 

абсолютних цивільних прав. Так, науковець приділив увагу поняттю та 

природі довірчого правовідношення, проблемі співвідношення правових 

інститутів, заснованих на добрій совісті, з іншими суміжними правовими 

конструкціями у цивільному праві, та провів класифікацію довірчих 

відносин; він вперше визначив особливості і місце довірчого 

правовідношення у системі цивільних правовідносин як специфічної форми 

майнового привласнення, що виникає на підставі зобов’язань доброї совісті, а 

також запропонував вирішення питань, що є спірними при встановленні 

обмежень права власності, відмежуванні договору управління майном від 

інших видів договірного управління чужим майном, та визначив правову 

природу кондикційних зобов’язань [110; 112; 113]. 

Р.А. Майданик неодноразово наголошував на необхідності 

впровадження міжнародних стандартів довірчої власності, зокрема, з 

європейського права, йдеться про положення Модельних правил 

європейського приватного права. Окрім того, на думку цього знаного 

науковця, слід детальніше дослідити перспективи введення фідуції у право 

України як властивої континентальним правопорядкам конструкції цільового 

права власності, що найбільш гармонійно враховує функціональні 

особливості англійського трасту і континентальної концепції одноосібного 

права власності, обтяженого фідуціарним зобов'язанням діяти в чужому 
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інтересі (вигодонабувача, бенефіціара) [111, с.110]. Погоджуємося з позицією 

Р.А. Майданика, що недоліком сучасного українського законодавства з 

питань довірчої власності є відсутність законодавчо закріплених цивільно-

правових засад цієї правової конструкції, а відтак на законодавчому рівні 

доцільно розглянути питання про доповнення ЦК України відповідними 

нормами про фідуцію і довiрчу власність, у якій доречно визначити основні 

положення про фідуцію. 

Дослідження, здійснені Р.А. Майдаником щодо довірчої власності, 

носять фундаментальний характер. Ці дослідження є цінними в тому числі і в 

розрізі положень про таке абсолютне цивільне право як право власності.  

Теоретичні проблеми щодо здійснення державної та комунальної 

власності були предметом наукового дослідження О.О. Первомайського. 

Зокрема, він наголошує на тому, що територіальні громади та держава є 

власниками значного за своїми обсягами та вартістю майна (земель, 

нерухомості, транспортних мереж тощо), і повноваження територіальної 

громади та держави як власника не обмежуються відомою тріадою, а 

знаходять свій прояв і в інших повноваженнях, серед яких одне з головних 

місць посідає повноваження управління. Окрім того, сутність права власності 

територіальної громади полягає не тільки в обов’язку утримувати об’єкти 

комунальної власності у належному стані, а й у необхідності для неї бути 

власником тих об’єктів, що можуть перебувати у власності лише 

територіальних громад та/чи забезпечують задоволення соціально-

економічних, житлово-побутових та інших потреб мешканців того чи іншого 

населеного пункту [144, с.6; 145]. 

Важливими також є наукові дослідження В.В. Цюри щодо речових прав 

на чуже майно. Зокрема, цей автор обґрунтовує, що право власності та речове 

право співвідносяться як взаємозалежні елементи, які не можуть існувати 

одне без одного, але є все ж таки є альтернативними поняттями, оскільки 

речові права спрямовані на обмеження абсолютизму права власності і вони 

не можуть існувати без права власності. Висновок В.В. Цюри про подвійну 
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правову природу обмежених речових прав також заслуговує на увагу, 

оскільки у даному випадку йдеться про поєднання суб’єктивного речового 

права на чужу річ та обтяження ним права власника на таку річ [289, с.28]. 

Аналізуючи наукові праці вказаного автора, можна дійти висновку про те, що 

сутність права на чужу річ полягає у встановлених законом можливостях 

носія цього права безпосередньо володіти, користуватися чужим майном, але 

при цьому не порушувати прав власника цього майна. Речове право на чужу 

річ є обтяженням права власності, яке обов’язкове як для власника майна, так 

і для інших осіб. 

Представники Харківської правничої школи у своїх наукових працях 

досліджували здійснення та захист права власності на окремі види майна. 

Так, право власності в сімейних правовідносинах було предметом наукового 

дослідження І.В. Жилінкової, яка проаналізувала правовий режим майна 

подружжя, членів сім’ї, дослідила порядок укладення та зміст шлюбного 

договору [61; 62]. Ці дослідження є важливими для подальшого аналізу 

сімейного законодавства в частині майнових правовідносин членів сім’ї, 

оскільки вони не втрачають своєї актуальності і на даний час.  

Цінні папери як специфічний об’єкт права власності були предметом 

дослідження В.Л. Яроцького. Розвиток фондового ринку в Україні обумовив 

науковий інтерес до відповідних відносин. Зокрема, В.Л. Яроцький 

обґрунтував теорію про призначення цінних паперів як правової форми 

вираження майнових прав та інструменту праворегуляції в механізмі 

правового регулювання відносин, опосередкованих їх випуском та обігом 

[305, с.16]. Запровадження інструментального підходу, на думку                              

В.Л. Яроцького, дає змогу по-новому розглянути специфіку дуалістичної (а 

відтак інструментальної, на відміну від інших об’єктів цивільних прав) 

правової природи цінних паперів, довести теоретичну необґрунтованість їх 

віднесення до різновидів рухомих речей. 

Вчений окреслив дуалізм правової природи цінних паперів, визначив 

поняття та ознаки цінних паперів, з’ясував їх основні відмінності від інших 
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матеріальних об’єктів цивільних прав. Заслуговує на увагу позиція автора 

про те, що цінні папери як об’єкт права власності є особливою цивілістичною 

конструкцію, унікальним об’єктом-інструментом моделювання майнових 

прав, що забезпечує не тільки їх первісну формалізацію, але і впорядкування 

всіх аспектів подальшого правового буття [305]. Ці наукові дослідження є 

цінними з огляду на підвищення значимості цінних паперів та механізмів 

приватної правової регуляції сфер виникнення, здійснення, передачі, 

відновлення і захисту майнових прав. Окрім того, цінні папери – це 

фінансова власність, і такий підхід застосовується в країнах ЄС [238, с.33]. 

Представники Харківської правничої школи також здійснили 

комплексне наукове дослідження окремих проблем набуття, здійснення та 

захисту права власності як права абсолютного. Результати цього дослідження 

показали, що має місце перехресне регулювання відносин власності різними 

галузями законодавства, що є недоліком правового регулювання цих 

відносин. Причиною цього є відсутність наукового обґрунтування засад 

правового регулювання складних, багаторівневих відносин власності, що 

спричиняє подвійне або потрійне унормування одних і тих же відносин [276, 

с.51]. 

Справді, окремі аспекти права власності врегульовано різними 

нормативними актами, в тому числі і кодифікованими, зокрема, Цивільним, 

Господарським, Сімейним, Земельним кодексами України тощо. Ці акти 

часто або дублюють один одного, або ж навпаки – містять неоднакові 

підходи до регулювання однотипних суспільних відносин щодо права 

власності.   

Погоджуємося з представниками Харківської цивілістичної школи, що 

слід  вдосконалити правове регулювання відносин власності (змістом яких є 

право власності як право абсолютне), розглядаючи це питання виважено 

задля усунення суперечностей між законодавчими актами та уникнення 

дубляжу окремих норм. 
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Представники Львівської правничої школи також здійснювали 

дослідження абсолютних цивільних прав. Заслуговує на увагу їх 

комплексний науковий аналіз проблем права власності. На думку                            

З.В. Ромовської, недаремно норми ЦК України та інших нормативно-

правових актів, які врегульовують відносини власності, називають 

підгалуззю цивільного права, а також комплексним багатогалузевим 

інститутом, до якого включають також норми конституційного, 

адміністративного і навіть кримінального права [237, с.7].  

Вважаємо за можливе приєднатися до такої позиції, оскільки навіть 

виникнення права власності на нерухоме майно пов’язане з державною 

реєстрацією цього права, що само по собі є адміністративною послугою, а 

недоторканість права власності включає в себе і охорону від злочинних 

посягань, що забезпечується діяльністю національної поліції. З.В. Ромовська 

вірно наголошує, що власність є засобом для життя, без неї життя неможливе 

[237,8]. І справді, людина постійно набуває у власність певне майно – рухоме 

чи нерухоме, різноманітні предмети побуту, продукти харчування, одяг, 

тощо, які становлять майно, придбане нею у власність. 

О.С. Яворська, досліджуючи відносини власності, також вказує на те, що 

ці відносини є складними та багатогранними, оскільки існує велика кількість 

об’єктів права власності, кожен з яких потребує специфічного правового 

регулювання з огляду на можливі способи набуття права власності [303].  

Цінні папери як об’єкт права власності були також предметом наукового 

дослідження О.С. Яворської [304]. Вона наголосила на тому, що розвиток 

комп’ютерних засобів накопичення, обробки і зберігання інформації створив 

умови для витіснення паперових цінних паперів бездокументарними – 

записами, які зберігаються в комп’ютерних файлах, і тому сьогодні на ринку 

цінних паперів широко використовується термін електронні цінні папери. 

Автор відзначила, що цінні папери мають широке застосування як у 

внутрішньогосподарському обігу, так і в сфері зовнішньоекономічної 

діяльності. 
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З відносинами власності тісно пов’язані відносини спадкування. Право 

на спадкування також належить до абсолютних цивільних прав. Основні 

напрямки подальших наукових досліджень у цій сфері базуються на 

теоретичних положеннях таких відомих науковців, як І.В. Жилінкової,                 

Ю.О. Заіки, З.В. Ромовської, Є.О. Рябоконя, С.Я. Фурси, Є.І. Фурси та інших 

вчених, які досліджували спадкові правовідносини.  

Спадкове право посідає важливе місце у системі цивільного права. Як 

справедливо вказує Ю.О. Заіка, виникнення права власності і розвиток 

шлюбно-сімейних відносин у суспільстві зумовили потребу відповіді на 

питання щодо долі майна, яке залишається після смерті людини, і тому 

спадкування, як і будь-який інший соціальний феномен, виконує не лише 

покладені на нього суспільно-корисні функції, а й можливість визначити 

долю майна після смерті і передати його в спадщину, що є однією із 

найважливіших гарантій стабільності відносин приватної власності [67, с.4]. 

Здійснення права на спадкування зумовлює виникнення іншого 

абсолютного цивільного права – права власності, що є ще одною причиною 

для їх належного правового регулювання. На нашу думку, потребують 

вдосконалення окремі аспекти реалізації спадкоємцями їх права на 

спадкування, на оформлення спадщини, і саме нові доктринальні підходи 

здатні допомогти у вирішенні цих проблемних питань. На цьому також 

наголошує і І.В. Жилінкова, яка звертає увагу на багато спірних питань у 

регулюванні цих відносин [60]. Відтак чимало аспектів спадкових 

правовідносин потребують здійснення подальших наукових досліджень. 

Дослідження спадкових правовідносин було також предметом 

дисертаційного дослідження (а в подальшому і предметом монографічних та 

інших праць) Є.О. Рябоконя. Зокрема, він, аналізуючи поняття та ознаки 

спадкового правовідношення, стверджує, що це цивільно-правове 

відношення, яке виникає на підставі норм підгалузі спадкового права, в силу 

смерті фізичної особи (спадкодавця) та, як правило, волевиявлення його 

учасників, яким між останніми встановлюється комплекс прав та обов’язків з 
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приводу універсального та сингулярного спадкового наступництва в тих 

майнових та особистих немайнових правах та обов’язках, які не 

припиняються зі смертю спадкодавця [239, с.208]. Погоджуємося з думкою, 

яку висловив Є.О. Рябоконь, що предметом регулювання спадкового права 

виступають не лише відносини універсального наступництва, але й 

відносини сингулярного наступництва, але лише в окремих, чітко визначених 

правах спадкодавця або у певній сукупності прав та обов’язків [240, с.12].  

Щодо дослідження в науковій літературі таких абсолютних цивільних 

прав як права інтелектуальної власності, то слід спершу виділити основні 

правові школи, які здійснюють науковий аналіз проблематики щодо цих 

прав. До них належать Київська правнича школа, що представлена 

науковцями Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

Київського університету права НАНУ та ряду інших ВУЗів (Н.С. Кузнєцова, 

Я.М. Шевченко, О.В. Кохановська, А.С. Довгерт, А.О. Кодинець,  Ю.В. Носік 

та інші) [285; 135], Одеська правнича школа (О.І. Харитонова,                               

Є.О. Харитонов та інші) [279; 270], Львівська правнича школа                               

(О.С. Яворська, І.Є. Якубівський, Л.Л. Тарасенко та інші) [75; 78; 91], 

Харківська правнича школа (В.М. Крижна, В.І. Борисова та інші) [25].  

Наукові доробки вказаних науковців зумовлюють подальші напрямки 

наукових досліджень прав інтелектуальної власності як різновиду 

абсолютних цивільних прав. З аналізу вказаних вище джерел вбачається, що 

право інтелектуальної власності стрімко розвивається, і це зумовлено 

розвитком суспільних відносин. Однією з нагальних причин реформування 

законодавства про інтелектуальну власність в Україні є необхідність його 

адаптації до стандартів ЄС у цій сфері, що потрібно для спрощення 

створення і комерційного використання інноваційних продуктів та продуктів 

творчої діяльності на території України та країн ЄС, та для досягнення 

належного та ефективного рівня охорони і захисту прав інтелектуальної 

власності.  
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Відтак зростання ролі та значення інтелектуальної діяльності окреслює 

наступні напрямки наукових досліджень: вдосконалення правового 

регулювання відносин інтелектуальної діяльності; створення передумов для 

забезпечення широкого використання результатів інтелектуальної, творчої 

діяльності; створення сприятливого середовища для належної охорони та 

захисту прав суб'єктів інтелектуальної власності тощо. 

Сучасний стан правової охорони інтелектуальної власності в Україні 

потребує більш масштабних і фундаментальних досліджень її проблем. Про 

це свідчить і затверджена Урядом Концепція реформування державної 

системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні, [208] яка 

прийнята з метою впровадження в Україні європейських стандартів життя та 

виходу України на провідні позиції у світі шляхом проведення реформи 

захисту інтелектуальної власності, у зв’язку з чим Україна повинна стати 

державою із сильною економікою та з передовими інноваціями. 

Тому дослідження прав інтелектуальної власності набуває особливої 

актуальності, а цей вид абсолютних цивільних прав станом на сьогодні 

потребує суттєвого реформування порядку їх набуття, здійснення та захисту 

з урахуванням європейських стандартів, які викладені в Угоді про асоціацію 

між Україною та ЄС в главі 9 «Інтелектуальна власність», [261] яка, до слова, 

становить п’яту частину всієї Угоди про асоціацію, що вкотре підкреслює 

необхідність та актуальність подальших наукових досліджень у цій сфері. 

Так, загальні засади абсолютних цивільних прав неодноразово 

досліджувалися в науковій літературі, однак такі дослідження не носять 

прикладний характер, оскільки зазвичай ці питання аналізуються в контексті 

здійснення цивільних прав або ж в контексті цивільних прав, або в контексті 

виокремлених видів цивільних правовідносин, де поряд з відносними 

виділяють і абсолютні цивільні права. Тому поняття, підстави виникнення, 

правова природа, умови здійснення, порядок захисту тощо абсолютних 

цивільних прав є актуальними для подальшого наукового дослідження. 
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Окремі види абсолютних цивільних прав, зокрема, такі, як особисті 

немайнові права, право власності, права інтелектуальної власності, право на 

спадкування, досить ґрунтовно досліджувалися в науковій літературі як за 

часів СРСР, так і в незалежній Україні. Водночас навіть самі автори 

неодноразово констатують, що постійно з’являються нові потреби у 

вдосконаленні правового регулювання цих відносин. Це пояснюється тим, 

що Україна взяла курс на європеїзацію законодавства з метою його адаптації 

до стандартів ЄС, свідченням чого є підписання Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС. Крім того, суспільні відносини постійно розвиваються, і 

право не завжди встигає оперативно змінюватися для їх належного 

регулювання. Тому наукові дослідження окремих видів абсолютних 

цивільних прав мають стати основою також для подальшого реформування 

цивільного законодавства. 

Дослідження абсолютних цивільних прав в науковій літературі 

характеризуються тим, що вони зазвичай стосуються наукового аналізу 

окремих видів абсолютних цивільних прав (особисті немайнові права, їх 

види, право власності, інші речові права, права інтелектуальної власності, 

спадкове право). Кожен вид абсолютних цивільних прав має свої 

особливості, відповідну теоретичну базу дослідження та спеціальне правове 

регулювання.  

Узагальнюючи наукові дослідження щодо особистих немайнових прав, 

відзначаємо, що їх система включає в себе як універсальні особисті 

немайнові права, які носять фундаментальний характер та належать усім без 

винятку фізичним особам, так і спеціальні особисті немайнові права, якими 

наділені лише окремі фізичні особи (у випадках, прямо передбачених 

законом). 

Відзначаємо наукові доробки О.В. Дзери, Р.А. Майданика,                            

Я.М. Шевченко щодо інституту речових прав, у яких слушно наголошується 

на необхідності подальшого дослідження цієї тематики, що мало би 
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спрямовуватися на правильне визначення напрямів вдосконалення 

законодавства у цій сфері з урахуванням позитивного європейського досвіду. 

Дослідження спадкових прав є важливими з огляду на те, що здійснення 

права на спадкування зумовлює виникнення іншого абсолютного цивільного 

права – права власності. На нашу думку, потребують вдосконалення окремі 

аспекти реалізації спадкоємцями їх права на спадкування, на оформлення 

спадщини, і саме нові доктринальні підходи здатні допомогти у вирішенні 

цих проблемних питань. 

Наукові дослідження інституту прав інтелектуальної власності повинні 

бути спрямовані на створення передумов для забезпечення широкого 

використання результатів інтелектуальної, творчої діяльності, на створення 

сприятливого середовища для належної охорони та захисту прав суб'єктів 

інтелектуальної власності. Сучасний стан правової охорони інтелектуальної 

власності в Україні потребує більш масштабних і фундаментальних 

досліджень її проблем. 

 

1.2. Виникнення та становлення концепції абсолютних  

цивільних прав  в Україні 

Абсолютні цивільні права та розуміння їх суті завжди були предметом 

дискусій в науковій літературі. Дослідження у цій сфері проводилися 

науковцями ще за часів існування СРСР. У незалежній Україні більшість 

наукових робіт присвячені не стільки правовій природі абсолютних 

цивільних прав, скільки поняттю та видам абсолютних правовідносин, в тому 

числі і цивільних, та їх відмінностям від відносних правовідносин. 

Аналіз правової літератури свідчить, що абсолютні цивільні права 

досліджуються як елемент абсолютних правовідносин. Зважаючи на це, 

теорії  абсолютних цивільних прав в Україні базуються певною мірою на 

ознаках абсолютних прав. 

Якщо узагальнити наукові позиції, які висловлені в науковій літературі, 

то можна виділити наступні ознаки абсолютних прав:  
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- ці права не підлягають обмеженню (відчуженню); 

- ці права є вічними, незмінними, наддержавними, їх зміст не залежить 

від волі законодавця; 

 - вони є природженими, безумовними, незмінними, а тому 

недоторканними для влади. Ця характеристика відображає природний 

характер прав.  У науковій літературі ці права також традиційно 

визначаються як природні.  

Зокрема, Р.А. Майданик, аналізуючи теорію природного права, зазначає, 

що вона становить особливу юридичну філософію цінностей, яка 

зосереджується на природних правах людини, виходить з визнання 

індивідуалістичних тенденцій, заснованих на ідеях природного права [115, 

с.472]. Розвиваючи позицію Р.А. Майданика, слід наголосити на тому, що 

людина як суб’єкт правовідносин наділена абсолютними правами не 

державою чи законодавцем, а вона володіє цими правами в силу того, що 

вона людина, яка має свободу волі, яка є джерелом формування права. 

Однак, на нашу думку, окремі вказані вище ознаки слід розглядати 

досить критично. Зокрема, окремі абсолютні права справді не підлягають 

відчуженню, а саме йдеться про особисті немайнові права фізичної особи 

(такі як право на життя, на охорону здоров’я, право авторства тощо), 

натомість майнові права інтелектуальної власності, право власності на певну 

річ можуть передаватися за договором іншій особі або переходити до неї в 

порядку спадкування. 

Теза про те, що це вічні, незмінні, наддержавні права, а їх зміст не 

залежить від волі законодавця, також, на наш погляд, є не зовсім коректною, 

оскільки зміст, наприклад, права власності визначається законом. У 

законодавстві різних країн ЄС та України містяться неоднакові підходи до 

визначення змісту цього права, до якого включаються різні правомочності 

(не лише володіння, користування та розпорядження, як це передбачено ЦК 

України, а й право на управління, право на захист тощо). Тому саме 

законодавець визначає змістовне наповнення цих абсолютних прав. Зазвичай, 
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такі норми містяться у ЦК України та інших законодавчих актах, які 

регулюють особливості набуття і здійснення права власності на окремі види 

майна (Земельний кодекс України, Закон України «Про господарські 

товариства» тощо).  

Справді, виникнення більшості абсолютних прав не залежить від волі 

законодавця, але слід згадати положення закону, яке діяло в СРСР, за яким 

можливості громадян набути певне майно у приватну (особисту) власність 

були дуже обмежені (йдеться про право власності на земельні ділянки, на 

квартири, житлові будинки тощо). Станом на сьогодні відповідно до 

положень чинного законодавства України також є обмеження щодо набуття 

майна у власність, але такі обмеження зазвичай зумовлені публічними 

інтересами. Так, Земельний кодекс України передбачає граничні норми 

безоплатної передачі земельних ділянок громадянам (ст. 121), обмеження у 

використанні земель різного цільового призначення (статті 48, 52, 61, 111, 

114 тощо), неможливість набуття права власності на землі 

сільськогосподарського призначення іноземцями, особами без громадянства, 

іноземними юридичними особами та іноземними державами (ст. 22) [69]. ЦК 

України також передбачає можливість припинення права власності особи на 

майно, яке не може їй належати (ст. 348), можливість припинення права 

власності на нерухоме майно у зв'язку з примусовим відчуженням з мотивів 

суспільної необхідності земельної ділянки, на якій воно розміщене (ст. 351), 

можливість викупу пам'ятки культурної спадщини у разі існування загрози її 

знищення або пошкодження (ст. 352) та ін. [280]. Окрім того, навіть 

громадяни України не можуть набути право власності на окремі види майна, 

зокрема, про це йдеться у Постанові Верховної Ради України «Про право 

власності на окремі види майна» [201]. 

Необхідно погодитися з думкою, яка висловлена у науковій літературі, 

що в цивільному праві абсолютні права можуть бути обмежені, але це ніяк не 

впливає на їх абсолютну природу [68, с.68]. Йдеться про право власності та 

речові права на чуже майно, що можуть бути обмеженими, про права на 
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результати інтелектуальної, творчої діяльності, особисті немайнові права 

тощо. Розвиваючи думку про обмеження прав, Є.О. Мічурін вказує, що 

обмеження – це елемент механізму правового регулювання, спрямований на 

охорону прав суспільства, здатний за допомогою специфічних законодавчих 

заборон чи дозволів впливати на звуження можливостей здійснення 

суб'єктивного цивільного права [132, с.152]. З.В. Ромовська уточнює вказану 

позицію, наголошуючи, що обмеження прав – це реальне звуження 

можливостей правовласника [237, с.82]. Обмеження абсолютних цивільних 

прав повинні бути встановлені в інтересах суспільства загалом, оскільки 

кожен громадянин має певне право, яке здійснюється у власних інтересах 

особи. Для усунення конфлікту інтересів держава встановлює певні 

законодавчі обмеження окремих абсолютних цивільних прав. 

Звертаємо увагу, що не всі абсолютні права є природними правами. 

Окрім того, як стверджує П.М. Рабінович, хоча держава і не наділяє людей 

природними загально соціальними правами, проте юридична правоздатність і 

дієздатність виникають у них лише в результаті державного волевиявлення 

[216, с.83]. Тому, безумовно, так зване волевиявлення певної держави (через 

відповідні прийняті закони) впливатиме на можливість здійснення 

абсолютних цивільних прав. Саме законодавство певної країни визначає 

деталізований зміст багатьох абсолютних цивільних прав, підстави їх 

обмежень у випадках, передбачених законом тощо. Також залежно від 

внутрішнього державного регулювання цивільних відносин залежить, коли у 

особи виникне часткова, неповна, повна дієздатність, що, безумовно, 

впливатиме на можливість здійснення того чи іншого цивільного права, в 

тому числі і абсолютного (такого, як право власності, право на охорону 

здоров’я, на захист честі, гідності тощо). 

Як стверджує С.О. Сліпченко, абсолютні права в теорії права називають 

ще негативними правами [250, с.68]. Зокрема, залежно від характеру свободи, 

відображеної в правах або юридичних свободах, розрізняють негативні та 

позитивні права і свободи людини і громадянина. Якщо свободу розуміють 
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як відсутність примусу та обмежень для її реалізації з боку будь-кого і 

передусім держави, такі права і свободи вважаються негативними і до них 

відносять такі абсолютні цивільні права як право на життя, на повагу до честі 

та гідності, на свободу та особисту недоторканність тощо.  

У науковій літературі відзначають, що негативні права і свободи людини 

вважаються основними в тому розумінні, що вони є фундаментом для 

існування людини як такої, розвитку її особистості, а їх визнання і 

забезпеченість (невтручання з боку держави) є абсолютно необхідними для 

держави, сформованої на засадах демократії і верховенства права [66, с.455]. 

Тому і Конституцією України встановлено неможливість обмеження таких 

прав і свобод людини за будь-яких умов, у тому числі за умов воєнного або 

надзвичайного стану. 

Вважаємо, що такий підхід заслуговує на увагу, оскільки справді 

зазначені абсолютні цивільні права є фундаментальними в тому розумінні, 

що вони забезпечують як фізичне існування людини (йдеться про такі права 

як право на життя, на охорону здоров’я тощо), так і матеріальну сторону 

існування людини (завдяки здійсненню права власності, майнових прав 

інтелектуальної власності тощо). 

У науці цивільного права сформульовано кілька теорій абсолютних 

прав. Зокрема, перша теорія розглядає абсолютне право через зв’язок 

суб’єкта (правовласника) з об’єктом (з самим правом). Ця теорія 

характеризується тим, що абсолютне право надає управомоченій особі 

безпосередню владу над об’єктом, є юридично визнаним зв’язком між 

об’єктом і суб’єктом, формою юридичних відносин осіб і благ [153, с.22; 290, 

с.109-110]. Її прихильники також наголошують, що абсолютні права є 

формою відношення лише суб’єкта до об’єкта. І в рамках цього 

правовідношення вплив відбувається тільки на поведінку управомоченого 

суб’єкта щодо свого об’єкта [250, с.115-120]. 

На думку І.В. Михайловського, абсолютні правовідносини (а відтак і 

абсолютне цивільне право) існують між суб’єктом та об’єктом, не 
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потребуючи для свого буття іншого (зобов’язаного) суб’єкта, і останній може 

з’явитись лише в похідних (зобов’язальних) відносинах [127, с.205]. При 

цьому незрозуміло, чи абсолютне цивільне право є об’єктом цих 

правовідносин, чи їх змістом. Відзначаємо, що ця позиція є досить задавнена, 

оскільки не відображає належним чином структуру правовідносин. Тому 

вважаємо, що станом на сьогодні вона недаремно критикується в науковій 

літературі.  

З цього приводу наголошуємо, що традиційно будь-які правовідносини 

виникають між особами, тобто суб’єктами права, а об’єктом правовідносин є 

певне благо, заради якого суб’єкти вступають у ці правовідносини, оскільки 

саме це благо суб’єкти намагаються здобути та використати (наприклад, 

набуття права власності за договором).  Відповідно до національного 

цивільного законодавства об’єктами правовідносин можуть бути різні блага. 

Зокрема, із ст. 177 ЦК України вбачається, що об'єктами цивільних прав є 

речі, у тому числі гроші та цінні папери, інше майно, майнові права, 

результати робіт, послуги, результати інтелектуальної, творчої діяльності, 

інформація, а також інші матеріальні і нематеріальні блага. З приводу 

вказаних благ у суб’єктів правовідносин виникають взаємні права та 

обов’язки. 

Згідно з іншою теорією абсолютні права виникають із загальних 

юридичних відносин, оскільки кількість зобов’язуючих суб’єктів є 

невизначеною [216, с.133]. Ця теорія абсолютних прав, яка характеризує 

правовідносини залежно від визначеності кількості їх суб’єктів, є доволі 

поширеною на даний час.  Як слушно вказує О.Б. Гнатів, в абсолютних 

правовідносинах дії з приводу порушення прав полягають у неправомірному 

використанні відповідного об'єкта та/або створенні перепон у здійсненні 

суб’єктивного права, і тому оспорювання права знаходить прояв у 

запереченні належності права уповноваженій особі, або у здійсненні певних 

дій, які нівелюють існування такого права [35, с.16].  
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Дійсно, абсолютне цивільне право, як і будь-яке інше право, не може 

існувати поза межами правовідносин, оскільки кожному праву однієї сторони 

кореспондує обов’язок іншої сторони (яка може бути представлена однією 

або кількома особами, а в нашому випадку – «усіма іншими особами», крім 

самої уповноваженої особи). 

Водночас на противагу цій концепції існує також інша теорія, відповідно 

до якої суб’єкт абсолютного цивільного права (наприклад, суб’єкт права 

власності, або особа, якій належать особисті немайнові права, такі як право 

на життя, на свободу, або суб’єкт авторського права тощо) взагалі не 

перебуває у жодних правовідносинах з іншими особами [34, с.116; 127, 

с.534]. Лише після того, як відбудеться порушення його абсолютного права, 

наприклад, пошкодження майна, заподіяння шкоди здоров’ю, порушення 

авторських прав тощо, виникають правовідносини між правовласником та 

особою, яка цю шкоду заподіяла (або порушила право іншим чином). У 

такому разі з’являється визначеність у правовідносинах – є два (або більше) 

чітко ідентифіковані суб’єкти, між якими виникає спір з приводу порушення/ 

непорушення права. До вчинення порушення є лише абстрактні відносини 

між володільцем права і нібито всіма і кожним. Ця теорія фактично 

констатує, що володілець абсолютного цивільного права не перебуває у 

правовідносинах з іншими особами, доки не виникне потреба у захисті 

належного йому права. Прихильники теорії стверджують, що власник права 

до його порушення не може ідентифікувати жодного іншого суб’єкта 

правовідносин, у яких він нібито перебуває.  

Піддаючи критиці вищенаведену концепцію, автори стверджують, що 

розглядаючи абсолютне право як установлення монополії суб’єкта над 

об’єктом і заперечуючи існування між ними правовідносин, прихильники 

вказаної теорії стверджують, що абсолютне цивільне право існує за межами 

правовідносин між суб’єктами [133, с.29; 248, с.78]. Свою позицію останні 

обґрунтовують досить цікавими аргументами, які узагальнив С.О. Сліпченко. 

Зокрема, він вказує, що цивільне законодавство передбачає існування 
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абсолютних прав за межами правовідносин, оскільки воно не регулює 

відносини, в яких могло виникати абсолютне право, але забезпечує захист 

лише у разі його порушення [250, с.71]. Погоджуємося з такою позицією, 

оскільки справді абсолютні права лише в момент їх порушення стають 

об’єктом посягання та набувають форми правовідношення, в якому 

з’являються дві визначені сторони (боржник, тобто зобов’язана сторона, і 

кредитор, управомочена сторона, потерпілий). Тому абсолютне право та 

всезагальний «юридичний» обов’язок не є елементами змісту одного 

правовідношення, а існують автономно в силу закону, бо саме закон 

зобов’язує кожного не порушувати права інших. 

У науковій літературі наголошують, що реалізація регулятивної функції 

цивільного права здійснюється за рахунок саме позитивного регулювання 

відповідних правових відносин шляхом встановлення загальних правил, що 

створюють правові підстави для можливості здійснення відповідних дій, 

спрямованих на правомірне досягнення певних юридичних результатів [25, 

с.18]. Тому позитивне регулювання всіх без винятку абсолютних цивільних 

прав є необхідністю, оскільки є передумовою їх належного захисту у разі 

порушення. Окрім того, завдяки позитивному регулюванню особа володіє 

інформацією про порядок здійснення належних їй цивільних прав. 

Д.М. Генкін наголошував, що всезагальний обов’язок осіб, які 

протистоять управомоченій особі, установлюється безпосередньо законом, 

нормою права та не є елементом нескінченного числа правовідносин з 

невизначеним числом осіб, є загальним правилом поведінки, тобто не 

складовою правовідношення, а нормою права, правом в об’єктивному сенсі 

[34, с.34]. Його припис установлює абсолютний обов’язок кожного 

утримуватись від порушення абсолютних прав інших осіб [250, с.70]. 

Вважаємо це слушною думкою. На підтвердження цієї позиції слід 

проаналізувати окремі абсолютні цивільні права, зокрема, особисті 

немайнові як права, що забезпечують природне існування фізичної особи. 

Одним з таких прав є право на життя, яке виникає з приводу особистого 
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нематеріального блага, яким є життя кожної людини. Особливістю права на 

життя є те, що його виникнення та припинення не залежить від волі самої 

особи. На це слушно наголошує О.В. Кохановська [134, с.463]. Життя є тим 

благом, яке належать людині в силу самого факту народження. Тому 

погоджуємося з думками, які висловлені в науковій літературі, що людина з 

моменту своєї появи на світ набуває природного права на охорону і захист 

життя, а відтак доцільно говорити не лише про право на життя, а й про право 

на охорону життя [25, с.256], про право на недоторканність життя [238, 

с.239]. Безумовно, право на життя нерозривно пов’язане з правом на охорону 

здоров’я та іншими особистими немайновими правами, оскільки стан 

здоров’я людини визначає тривалість її життя. 

Відповідно до ч. 2 ст. 281 ЦК України фізична особа не може бути 

позбавлена життя. В ч. 2 ст. 27 Конституції України це ж правило 

сформульовано дещо по-іншому – ніхто не може бути свавільно позбавлений 

життя. Відтак ЦК України значно ширше підходить до регулювання цього 

питання, забороняючи будь-яке, в тому числі і свавільне, позбавлення життя 

особи. Окрім того, людина може захищати своє життя та здоров’я, а також 

життя та здоров’я іншої особи від протиправних посягань будь-якими 

засобами, не забороненими законом, зокрема, йдеться про самозахист. 

Також в науковій літературі наголошується, що структура будь-яких 

правовідносин (зв’язок між конкретними носіями прав та обов’язків) така, що 

виключає можливість їх існування з невизначеним складом управомочених 

та зобов’язаних учасників, тому будь-яке правовідношення має бути 

відносним. Якщо ж така відносність (визначеність суб’єктів) відсутня, що 

спостерігається, на думку прихильників наведеного підходу, в абсолютних 

правах стосовно зобов’язаних осіб, то відсутнє і правовідношення як таке.  

Тому конструювання складної схеми правовідносин, в якій абсолютна 

влада над об’єктом доповнюється обов’язками невизначеного кола осіб 

утримуватись від порушень, є зайвим, штучним, а абсолютні права є 

автономними, бо перебувають за межами цивільних правовідносин. Цей 
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підхід підтримувався багатьма науковцями [301, с.217; 268, с.124; 133, с.29; 

248, с.78].  

Наведеним теоріям протиставляється інша, відповідно до якої абсолютні 

права є елементом змісту правовідносин і встановлюються на користь 

управомоченого суб’єкта, проти всіх, проти кожного однаковим чином [244, 

с.176; 299, с.92]. Ця позиція подібна до теорії абсолютних прав, що 

виникають із загальних юридичних відносин, де кількість зобов’язуючих 

суб’єктів є невизначеною [216, с.133]. В даному випадку абсолютне право, 

знову ж таки, розуміється через поведінку інших суб’єктів.  

Як наголошує С.О. Сліпченко, незважаючи на те, що такі концепції 

абсолютних прав, як «концепція юридичного зв’язку особи з об’єктом» і 

«концепція юридичного зв’язку осіб стосовно об’єкта» є конкуруючими між 

собою та зазвичай протиставляються одна одній, у науці цивільного права 

також робляться спроби примирити ці дві протилежні теорії, оскільки 

необхідно розрізняти дві сторони абсолютного права [250, с.71]. Одна 

сторона вказує на безпосереднє відношення особи до об’єкта, на 

закріпленість останнього за певним суб’єктом, і таким чином установлюється 

монополія. Друга сторона вказує на юридичні відносини, що виникають з 

такого закріплення, між особою, за якою закріплено монополію, та іншими 

особами, що їй протистоять, тому і  конфлікт між теоріями «зв’язок особи з 

об’єктом» і «зв’язок осіб щодо об’єкта» стосується лише застосування 

термінології та зводиться тільки до того, чи називати юридичними відносини 

тільки між особами, чи також і відносини між особами та об’єктами. В 

останньому випадку йдеться не стільки про правове відношення, а радше про 

економічне, етичне тощо. 

Ще одна теорія вказує на те, що абсолютних прав, в тому числі і 

абсолютних цивільних прав, не існує взагалі [65, с.59]. Обґрунтування цієї 

теорії, безумовно, заслуговує на увагу, оскільки її прихильники 

наголошують, що будь-які права людини, як би не інтерпретувалася їхня 

природа, реалізуються в суспільстві, нормальне функціонування і розвиток 
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якого можливі лише за умов співробітництва людей, підтримання балансу 

інтересів окремого індивіда, особи та публічних інтересів. У статті 29 

Загальної декларації прав людини вказано, що кожна людина має обов’язки 

перед суспільством, в якому тільки й можливий вільний і повний розвиток її 

особи [64]. Тому людина є істотою не тільки біологічною, а й соціальною. 

Людина не може бути зовсім вільною від суспільства. Науковці 

наголошують, що тим більше це стосується сучасного, доволі суперечливого 

суспільного життя, коли масштаби загроз і викликів для людини і суспільства 

з огляду на ряд причин – економічних і екологічних криз, тероризму, 

злочинності тощо – істотно зростають. Ігнорування в цих умовах обов’язків 

та відповідальності людей один перед одним, як і суспільства і держави 

перед людьми, неминуче призводить до крайнього індивідуалізму, егоїзму і 

вседозволеності, з одного боку, та державного свавілля – з іншого [65, с.60].  

Тому прихильники цієї теорії і роблять висновок, що безмежних, 

абсолютних прав людини в реальному житті практично не існує, хоча і 

відзначають один виняток із прав людини, який може претендувати на 

абсолютність, необмеженість, – право на людську гідність, та, можливо, ще 

два-три права, щодо необмеженості яких позиції в літературі розходяться. 

Всі інші права людини є відносними, тобто такими, що можуть бути 

обмежені. У законодавстві може йтися лише про межі такого обмеження, які 

у свою чергу обумовлюються змістом права, його призначенням тощо. 

Водночас, вважаємо, що ця теорія не має логічного пояснення, оскільки її 

прихильники не розрізняють абсолютність певних цивільних прав та 

можливість їх обмеження. Тому такі твердження є помилковими, адже 

абсолютний характер права зовсім не означає, що воно не може бути 

обмеженим. 

Із ст. 21 Конституції України вбачається, що права і свободи людини є 

невідчужуваними та непорушними [88]. Тому саме закон (Конституція) 

констатує непорушність прав людини та їх невідчужуваність, цим самим 

покладаючи обов’язок на всіх громадян не порушувати права інших осіб. Цей 
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обов’язок випливає не з абсолютних правовідносин, а з положень закону, 

який прямо зобов’язує всіх і кожного не порушувати права інших громадян. 

У ч. 1 ст. 68 Конституції України вказані вище обов’язки конкретизовано, 

зокрема, відповідно до цієї статті, кожен зобов'язаний неухильно 

додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права 

і свободи, честь і гідність інших людей.  

Прихильники вказаної вище теорії наголошують, що кожне абсолютне 

право є обмеженим суспільними інтересами, і стверджують, що такі підходи 

застосовуються і в країнах Європи. Зокрема, наводиться практика 

Федерального конституційного суду Німеччини, згідно з якою такі 

обмеження абсолютних прав мають бути адекватними конкретній ситуації, 

оскільки повинно бути пропорційно обґрунтоване співвідношення між метою 

обмеження певного права людини і засобами, що використовуються 

державою для такого обмеження [59, с.93]. Призначення таких дій 

насамперед виявляється у стримуванні втручання держави у права людини та 

збалансуванні публічних і приватних інтересів, внаслідок чого обмеження 

прав людини державними органами заради відповідного публічного інтересу 

повинно бути виправдано, а міра цих обмежень має бути необхідною та 

обґрунтованою [297, с.479; 70, с.83-88]. З вказаного можна зробити висновок, 

що абсолютні права існують, але у визначених законом випадках, в тому 

числі і з урахуванням публічних інтересів, вони можуть бути обмежені.  

У науковій літературі розвивають вказану позицію, наголошуючи, що за 

сучасними європейськими стандартами обмеження абсолютних прав:  

– мають встановлюватися виключно законами; 

– повинні бути пропорційними до визначеної конституцією і законами 

мети; 

– повинні бути обґрунтовані публічними інтересами, необхідними для 

нормального функціонування демократичного суспільства, або захистом прав 

інших людей; 
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– будь-які обмеження прав мають застосовуватися лише у тому разі, 

якщо не існує інших, менш обтяжливих заходів досягнення мети 

забезпечення публічних інтересів, прав інших осіб; 

– наслідки обмежень прав не повинні бути надмірними; 

– обмеження не повинні спотворювати суть обмежуваних прав [65, с.61]. 

Отже, у разі наявності дискусій про підстави та порядок обмеження 

абсолютних цивільних прав не підлягає сумніву те, що ці права існують, і ця 

позиція відповідно розвивається науковцями як з України, так і з країн ЄС,   

Тому вказане заслуговує на увагу з огляду на те, що публічні інтереси 

однозначно і обов’язково повинні враховуватися при здійсненні особою своїх 

цивільних прав, частина з яких розуміється в теорії як абсолютні права. Але 

обмеження і обтяження цих прав повинні бути обґрунтованими. Зокрема, як, 

для прикладу, у ст. 319 ЦК України вказано, що при здійсненні своїх прав та 

виконанні обов'язків власник зобов'язаний додержуватися моральних засад 

суспільства; власник не може використовувати право власності на шкоду 

правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати 

екологічну ситуацію та природні якості землі. Ці обмеження у здійсненні 

права власності є обґрунтованими та зумовлені інтересами суспільства та 

інших громадян. 

У науковій літературі неоднозначно ставляться до вказаних вище 

концепцій, які тим чи іншим чином спрямовані на заперечення існування 

абсолютних цивільних прав, що призвело до появи концепції абсолютного 

права як монополії. Зокрема, В.О. Лапач стверджував, що відсутність 

правовідношення між об’єктом та суб’єктом ще не означає, що зв’язок між 

ними взагалі відсутній і що він не має правового характеру; такий зв’язок 

існує, має юридичний характер і являє собою надану особі можливість діяти 

активно та цілеспрямовано самостійно, без посередництва інших осіб, у 

межах дозволеної законом поведінки [105, с.102]. С.О. Сліпченко, 

аналізуючи цю та інші позиції, вказує, що при характеристиці абсолютних 

прав має йтися не про відносини між суб’єктом та об’єктом, а про 
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відношення (ставлення) суб’єкта до об’єкта, і завдяки цим правам 

установлюється монополія, юридична влада особи над тим чи іншим благом, 

і саме в цьому виявляється їх зв’язок [250, с.69]. Водночас монополія 

встановлюється не завдяки правам. 

У науковій літературі висловлена думка про те, що різноманітність 

теорій та концепцій у сфері, що цікавить, виникла завдяки різному 

термінологічному і методологічному застосуванню, що призвело до 

порівняння або протиставлення різнопланових, різнопорядкових або 

тотожних категорій [250, с.71]. Варто погодитися з такою позицією, оскільки 

такий підхід однозначно може мати місце в теорії права, бо він спрямований 

на певне узагальнення, але при його застосуванні нерідко існує ймовірність 

підміни понять, помилкового сприйняття сутності того чи іншого правового 

явища, довільного використання термінології.  

Вважаємо, що, незважаючи на абсолютний характер досліджуваних 

цивільних прав, слід також зважати на те, що цим правам все ж притаманна 

наявність певних обмежень. Однак ці обмеження, хоча і впливають на 

можливість здійснення цих прав, окреслюючи межі свободи особи, але вони є 

цілком виправданими з огляду на мотиви їх встановлення. Зазвичай 

причинами встановлення певних обмежень абсолютних цивільних прав є 

інтереси суспільства загалом (так звані публічні інтереси) та інтереси інших 

конкретних осіб, адже право особи закінчується там, де починається право 

іншої [168]. Саме тому законодавець часто виправдано передбачає межі 

здійснення певного права або встановлює певні обмеження.  

Так, хоча право власності особа здійснює на власний розсуд, і власник 

має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, які не суперечать закону 

(але також за наявності певної межі – можна вчиняти всі дії, які не 

порушують існуючий в державі правопорядок), слід враховувати, що 

водночас власність зобов'язує; це означає те, що власник не може 

використовувати право власності на шкоду правам, свободам та гідності 

громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію та 
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природні якості землі, а також при здійсненні своїх прав та виконанні 

обов'язків власник зобов'язаний додержуватися моральних засад суспільства. 

Окрім цього, у випадках і в порядку, встановлених законом, діяльність 

власника може бути обмежена чи припинена або власника може бути 

зобов'язано допустити до користування його майном інших осіб. Вказане 

випливає з аналізу положень ст. 319 ЦК України.  

Подібні приклади, які засвідчують обґрунтованість застосування 

концепції обмежених абсолютних цивільних прав, можна навести і щодо 

окремих прав інтелектуальної власності. Зокрема, правова охорона надається 

винаходу, корисній моделі, промисловому зразку, знаку для товарів і послуг, 

зазначенню походження товару та іншим об’єктам права інтелектуальної 

власності за умови, якщо це  не суперечить публічному порядку, принципам 

гуманності і моралі (ст. 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи та 

корисні моделі» [194]
, 
ст. 5 Закону України «Про охорону прав на промислові 

зразки» [197], ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і 

послуг» [196], ст. 8 Закону України «Про охорону прав на зазначення 

походження товарів» [195]).  

Також у науковій літературі вказується на можливість застосування до 

правовідносин інтелектуальної власності (як і до відносин власності) 

положень Постанови Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 

2009 року «Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання 

правочинів недійсними» [205]. Це пояснюється тим, що хоча вказана 

Постанова Пленуму стосується правочинів, однак можна використати 

позицію Верховного Суду України для розуміння поняття «суперечність 

публічному порядку» і в контексті інших правовідносин (зокрема, щодо 

надання правової охорони об’єктам права інтелектуальної власності, щодо 

здійснення інших цивільних прав) [75, с.226]. З аналізу п. 18 Постанови 

Пленуму ВС України від 6 листопада 2009 року «Про судову практику 

розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними» також 

можна зробити висновок, що суперечність публічному порядку означає 
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спрямованість на порушення конституційних прав і свобод людини і 

громадянина, спрямованість на знищення, пошкодження майна фізичної або 

юридичної особи, держави, Автономної Республіки Крим, територіальної 

громади, незаконне заволодіння ним.  

Суперечність моральним засадам суспільства означає порушення 

етичних норм, правил поведінки, що склалися у суспільстві на основі 

традиційних духовних і культурних цінностей, уявлень про добро, честь, 

гідність, громадський обов'язок, совість, справедливість. Аналітичний 

висновок можна зробити також з аналізу положень Закону України від 20 

листопада 2003 року «Про захист суспільної моралі» [188]. 

Тому, на нашу думку, при здійсненні особистих немайнових прав, 

права власності, права інтелектуальної власності слід враховувати, що 

заборонено діяльність, виробництво продукції та інші дії, що: 

– популяризують порнографію; 

– пропагують війну, національну та релігійну ворожнечу, зміну 

шляхом насильства конституційного ладу або територіальної цілісності 

України;  

– пропагують фашизм та неофашизм; пропагують бузувірство, 

блюзнірство, неповагу до національних і релігійних святинь;  

– пропагують невігластво, неповагу до батьків;  

– пропагують наркоманію, токсикоманію, алкоголізм, тютюнопаління 

та інші шкідливі звички; 

– принижують або ображають націю чи особистість за національною 

ознакою; 

– принижують особистість, є проявом знущання з приводу фізичних 

вад (каліцтва), з душевнохворих, літніх людей. 

Підсумовуючи аналіз концепцій та теорій абсолютних цивільних прав, 

вважаємо, що домінуючими станом на сьогодні є позиції про абсолютний 

характер багатьох цивільних прав (особисті немайнові права, право 

власності, права інтелектуальної власності та інші), що впливає на обсяг їх 
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правової охорони. Відтак кожна особа повинна утримуватися від дій, які 

можуть порушити вказані вище цивільні права. Водночас при здійсненні 

абсолютних цивільних прав є певні межі та обмеження, яких 

правоволоділець також повинен дотримуватися.  

Станом на сьогодні в теорії цивільного права приділено не багато уваги 

розвитку концепцій абсолютних цивільних прав. Більшість з теорій 

(концепцій) були висловлені та розвинуті протягом 20 століття як 

науковцями загальної теорії права та держави, так і представниками науки 

цивільного права. Окремі концепції вже втратили свою актуальність, 

оскільки широко застосовується певне розуміння правовідношення, в якому 

суб’єкти вступають у відносини для набуття певних благ, у зв’язку з чим у 

них виникають взаємні права та обов’язки. Тому теорії, в яких йдеться про 

те, що абсолютні правовідносини (і абсолютне цивільне право) існують між 

суб’єктом та об’єктом, не потребуючи іншого (зобов’язаного) суб’єкта, вже є 

застарілими та не відображають існуючі суспільні відносини.  

Безумовно, перспективними теоріями (концепціями) є на сьогодні ті, які 

тим чи іншим чином обґрунтовують існування абсолютного цивільного права 

в межах абсолютного правовідношення, оскільки насправді абсолютне 

цивільне право (як зрештою і будь-яке інше право) не може існувати поза 

межами правовідносин, оскільки кожному праву однієї сторони (суб’єкта) 

кореспондує обов’язок іншої сторони (яка може бути представлена однією 

або кількома особами, а в нашому випадку – «усіма іншими особами»). Такі 

концепції обґрунтовуються зазвичай представниками науки цивільного 

права. Натомість представники теорії права нерідко притримувалися 

відмінних позицій. 

 

1.3. Абсолютні цивільні права в системі цивільного права України  

та країнах ЄС 

Абсолютний характер багатьох цивільних прав відображає їх 

значимість в системі цивільного права України. Багато цивільно-правових 
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інститутів містять норми щодо змісту та здійснення саме абсолютних прав. 

Зокрема, в чотирьох Книгах ЦК України йдеться про особисті немайнові 

права, право власності, право інтелектуальної власності, спадкове право. 

Окрім того, відшкодування майнової та моральної шкоди нерідко пов’язане 

саме із захистом абсолютних цивільних прав.  

На теоретичному рівні аналізу абсолютних цивільних прав як окремої 

групи прав приділяється недостатньо уваги, не аналізуються їх ознаки, 

правова природа тощо. Визначення загальних теоретичних положень про 

абсолютні права в цивільному праві є важливою основою їх подальшого 

здійснення та захисту. Окрім того, велика кількість законодавчих норм 

покликана врегулювати відносини, предметом яких є абсолютні цивільні 

права. Проте ці норми також не позбавлені недоліків. Судова практика не 

завжди уніфіковано вирішує спори щодо захисту окремих абсолютних 

цивільних прав, має місце неоднакове застосування відповідних правових 

норм. 

Необхідно розмежувати систему цивільного права та систему 

цивільного законодавства. 

Система цивільного права – це сукупність окремих частин - підгалузей, 

інститутів, субінститутів, цивільно-правових норм, що перебувають у 

внутрішньому логічному зв'язку та залежності між собою. Структура системи 

цивільного права визначається особливостями тих відносин, що нею 

регулюються, а її елементами є цивільно-правові норми, інститути, 

субінститути і підгалузі. Сукупність юридичних інститутів, які регулюють 

однорідні відносини, становлять підгалузь цивільного права. Цивільне право 

включає в себе п'ять підгалузей: особисті немайнові права фізичної особи; 

право власності та речові права на чуже майно; право інтелектуальної 

власності; зобов'язальне право; спадкове право [25, с.30].  

Існує й інша позиція, відповідно до якої хоча і не заперечується поділ 

цивільного права на підгалузі, але однак обґрунтовано те, що система 

цивільного права містить загальну та спеціальну частину. Зокрема, 
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спеціальна (особлива) частина цивільного права містить норми про: особисті 

немайнові права; речове право; інтелектуальну власність; зобов'язальне 

право - загальні положення; договірні та позадоговірні зобов'язання; 

спадкове право [284, с.34]. 

З аналізу вказаних позицій вбачається і є, безумовно, вірним те, що в 

систему цивільного права входять п’ять основних базових інститутів, чотири 

з яких містять норми, що регулюють абсолютні цивільні відносини, об’єктом 

яких є абсолютні цивільні права (особисті немайнові права, речові права, 

права інтелектуальної власності, спадкові права).  

Цивільне законодавство – це система законодавчих і підзаконних 

нормативно-правових актів, які містять цивільно-правові норми [115, с.43]. 

Основним джерелом національного права є нормативні акти, які 

охоплюються поняттям цивільного законодавства.  

Цивільне законодавство відрізняється від цивільного права як галузі 

права тим, що в першому випадку йдеться про сукупність нормативних актів, 

а не норм права, сукупністю яких є цивілістика як галузь права [115, с.44]. 

Цивільне законодавство поєднує диспозитивні та імперативні норми. Останні 

значною мірою врегульовують абсолютні цивільні відносини, визначаючи в 

імперативному порядку зміст та особливості здійснення особистих 

немайнових прав (право на життя, право на охорону здоров’я, на захист 

гідності та честі), правовий режим речових прав, виключних майнових прав 

інтелектуальної власності, порядок здійснення права на спадкування тощо.  

Стаття 4 ЦК України закріплює систему цивільного законодавства 

України, до якої входять Конституція України як основа цивільного 

законодавства, ЦК України як основний акт, закони, які приймаються 

відповідно до Конституції України та ЦК України, акти Президента України, 

постанови Кабінету Міністрів України, нормативно-правові акти інших 

органів державної влади України.  

Зазвичай в науковій літературі, надаючи характеристику цивільним 

правовідносинам, здійснюють їх класифікацію, і за критерієм визначеності 
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суб'єктів правовідносини поділяються на абсолютні та відносні. Будь-які 

правовідносини мають обов’язкові елементи: суб’єкти, об’єкт і зміст. 

Абсолютні права є об’єктом абсолютних цивільних правовідносин.  

Водночас суб’єктами цих правовідносин є, з однієї сторони, власник 

відповідного абсолютного права, наприклад, власник майна, а з іншої – будь-

які особи, визначити яких наперед неможливо. Тобто в абсолютних 

правовідносинах беруть участь особа, яка має абсолютне право, і всі інші 

особи, на яких покладається обов’язок це право не порушувати. Як слушно 

вказують у науковій літературі, носієм обов’язку у таких відносинах є «усі і 

кожен» [327, с.172]. Справді ці відносини виникають між власником 

(володільцем) абсолютного права і невизначеним, необмеженим колом осіб, 

які зобов'язані не порушувати право цієї особи. 

На думку І.В. Жилінкової, особливiстю цього роду вiдносин є те, що 

управомочена особа в них завжди чiтко визначена (наприклад, власник 

майна); що ж до зобов’язаної особи, то нею виступає будь-який i кожний, хто 

так чи інакше взаємодiє із власником майна i в силу цього має обов’язок 

утримуватися вiд будь-яких дій, що порушують iнтереси власника [25, с.105]. 

Варто погодитися з такою позицією, оскільки лише одна із сторін 

абсолютних правовідносин є чітко визначеною. Інша сторона не визначена 

чітко – усі і кожен.  

Натомість вiдноснi правовiдносини завжди виникають між визначеними 

суб’єктами, наприклад, договірні відносини, суб’єктами яких є конкретні 

учасники (наприклад, купівля-продаж продуктів в магазині). 

Тому абсолютне цивільне право як право суб’єктивне характеризується 

тим, що ніхто, тобто жоден суб’єкт, не має права його порушувати. Водночас 

більшість позицій, що наведені у науковій літературі, обмежуються 

вказаними вище твердженнями про те, що суб’єкту абсолютного цивільного 

права протистоїть невизначене коло осіб, які зобов’язані не вчиняти дій, що 

порушують це право (так званий «пасивний» обов’язок). Виникає питання, 

чи взагалі володілець абсолютного цивільного права перебуває з усіма 
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іншими зобов’язаними суб’єктами у правовідносинах. Адже другу сторону 

неможливо ідентифікувати та відповідно визначити одну або декілька 

зобов’язаних осіб.  

Поняття «всі і кожен» – це характеристика зобов’язаної сторони цього 

правовідношення. Безумовно, така позиція заслуговує на увагу, але під цим 

обов’язком «всіх інших осіб» слід розуміти пасивні дії щодо утримання від 

порушення права.  

Коло зобов’язаних суб’єктів не обмежено ні територією певної держави, 

ні суб’єктним складом (фізична чи юридична особа, вік тощо). Зокрема, 

майнове право автора на використання певного твору (наприклад, 

літературного чи музичного) може бути порушено особою, яка здійснює 

протиправне (без згоди автора) розміщення цього твору в мережі Інтернет на 

певному веб-сайті в Україні чи за її межами. Іншим прикладом може бути 

поширення про фізичну особу недостовірної інформації у друкованому 

виданні, яке видається в межах України або в іншій державі. Враховуючи цю 

обставину, абсолютне цивільне право може характеризуватися як право 

екстериторіальне, здійснення якого не має кордонів.  

Очевидно, що право особи (у нашому випадку абсолютне цивільне 

право як об’єкт) не може існувати поза межами правовідносин, оскільки 

кожному праву однієї сторони кореспондує обов’язок іншої сторони (яка 

може бути представлена однією або кількома особами, а в нашому випадку – 

«усіма іншими особами»).  

Варто погодитися з думкою, яка висловлена у науковій літературі, що в 

абсолютних відносинах сутність суб'єктивного права зводиться переважно до 

права на власну поведінку, тоді як у відносних правовідносинах вона стає 

правом вимоги конкретної поведінки від зобов'язаних осіб. Тому предмет 

зобов'язань становлять цілком визначені дії з передання майна, виконання 

робіт, надання послуг або утримання від конкретних дій (наприклад, не 

розголошувати ноу-хау тощо), а не загальний обов'язок не перешкоджати 

будь-кому в здійсненні його права, як в абсолютних правовідносинах [115, 



64 

с.101]. Дійсно, змістом абсолютного цивільного права є можливість певної 

поведінки, право на власні дії. Суб’єкт права має свободу щодо власних дій і 

від втручання в його право інших осіб.  

Йдеться, зокрема, про можливість здійснювати певне право, наприклад, 

право власності за волею власника, незалежно від волі інших осіб, чи 

виключне майнове право використовувати певний об’єкт інтелектуальної 

власності тощо. Безумовно, здійснення цих чи інших абсолютних цивільних 

прав повинно відповідати загальним положенням про здійснення цивільних 

прав, що передбачені ст.ст. 12, 13 ЦК України, а саме: право здійснюється 

вільно, на власний розсуд, нездійснення особою своїх цивільних прав не є 

підставою для їх припинення, не допускаються дії особи, що вчиняються з 

наміром завдати шкоди іншій особі, а також зловживання правом в інших 

формах, при здійсненні цивільних прав особа повинна додержуватися 

моральних засад суспільства тощо. Окрім того, умови здійснення окремих 

цивільних прав можуть передбачатися і спеціальними нормами, наприклад, 

ст. 319 ЦК України (про здійснення права власності). 

Абсолютні правовідносини (об’єктом яких є абсолютне цивільне право) 

трансформуються у відносні у випадку, коли певний конкретний суб’єкт 

здійснить порушення цього абсолютного права. У даному випадку навіть 

доцільно у більш широкому розумінні охарактеризувати невиконання 

обов’язку не порушувати абсолютне цивільне право. Зокрема йдеться не 

лише про порушення права, а й про його невизнання чи оспорення. 

Відповідно до ч. 1 ст. 15 ЦК України кожна особа має право на захист свого 

цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. 

Норми аналогічного змісту містяться і в процесуальному законодавстві 

(ст. ст. 1, 4 ЦПК України [288]). У разі порушення абсолютного цивільного 

права особа має право звернутися до суду, обравши певний спосіб (способи) 

захисту залежно від виду цивільного права, що порушене, невизнане або 

оспорене (наприклад, загальні способи захисту передбачено ст. 16 ЦК 
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України, спеціальні – ст. ст. 387, 391, 392, 432 та іншими статтями ЦК 

України або спеціального законодавства).  

При зверненні до суду з’являється відповідач (відповідачі) як особа, що 

певним чином посягає на право позивача. Правовідносини частково (певною 

мірою) трансформуються у відносні, оскільки виникає спір між двома 

протилежними сторонами (володільцем абсолютного цивільного права та 

порушником, який це право порушує, оспорює або не визнає). Але в частині 

всіх інших осіб (за винятком порушника) правовідносини залишаються 

абсолютними. Зазвичай у випадках, коли виникає спір, який передано на 

розгляд суду, позивач проситиме про припинення порушення його прав, 

відшкодування майнової або моральної шкоди (стягнення певної 

компенсації). Ці відносини завжди носитимуть недоговірний характер.  

Звертаємо увагу, що відповідь на питання, чи виникли взагалі будь-які 

правовідносини між сторонами (між позивачем та відповідачем) повинен 

дати саме суд в ухваленому ним рішенні. Зокрема, це вбачається зі змісту 

ст. 264 ЦПК України, в якій вказано, що суд під час ухвалення рішення 

вирішує в тому числі і питання про те, які правовідносини сторін випливають 

із встановлених обставин. Тому суд, безумовно, дослідить під час судового 

розгляду – чи виникло право у позивача (у даному випадку абсолютне 

цивільне право певного виду, наприклад, право власності, доказом цього 

може бути правовстановлюючий документ на майно – договір, свідоцтво 

тощо); який обов’язок порушив відповідач (наприклад, має місце факт 

заподіяння шкоди майну позивача); чи є інші фактичні дані, які мають 

значення для вирішення справи, та докази на їх підтвердження. 

Абсолютні цивільні права можна охарактеризувати як непорушні 

(мається на увазі – здійснення яких охороняється законом). Закон зазвичай 

регламентує зміст певного права (наприклад, зміст особистого немайнового 

права наведено у ст. 271 ЦК України, зміст права власності – у ст. 317 ЦК 

України, зміст майнових прав інтелектуальної власності – ст. 424 ЦК 
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України), порядок його здійснення та умови настання відповідальності у разі 

його порушення.  

Станом на сьогодні є потреба в уніфікації цивільного законодавства 

України і країн ЄС. Це значною мірою стосується правових норм, що 

регулюють відносини щодо набуття, здійснення та захисту абсолютних 

цивільних прав, адже саме ці права становлять більшість інститутів 

цивільного права.  

Слід зазначити, що системи цивільного права України і ряду країн ЄС є 

подібними, але не тотожними. Структура ЦК України і цивільних 

кодифікацій ряду країн ЄС частково подібна, а частково відрізняється. Тому і 

місце абсолютних цивільних прав в системі цивільного права також 

відрізняється, хоча всі інститути абсолютних цивільних прав (особисті 

немайнові права, речові права, права інтелектуальної власності, спадкове 

право) відображені в системі цивільного права країн ЄС та України. 

Традиційно уніфікація законодавства в країнах ЄС відбувається шляхом 

прийняття директив та регламентів, які є обов’язковими для держав-членів 

ЄС. Як вказано у науковій літературі, розширення економічного 

співробітництва в Європі обумовило спроби у той чи інший спосіб 

уніфікувати закони європейських держав, що, в свою чергу, має сприяти 

економічній інтеграції [19, с.10]. Окрім директив додатковим методом 

уніфікації законодавства є прийняття модельних законів. Саме на уніфікацію 

правових норм щодо абсолютних цивільних прав спрямовані Модельні 

правила європейського приватного права (Draft Common Frame of Reference 

[6]), що прийняті у 2009 році. У науковій літературі наголошують, що 

найґрунтовнішим дослідженням у сфері цивільного права Європейського 

Союзу є коментар Draft Common Frame of Reference в шести томах, який 

містить порівняльний аналіз модельних правил з цивільним правом держав – 

членів Європейського Союзу. При цьому головним у ідеї DCFR є відмова від 

прямого (позитивного) регулювання відносин у приватно правовій сфері. 

Тому не йдеться про Цивільний кодекс Європи чи про створення 
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аналогічного законодавчого акта, який регулював би відносини у цій галузі 

[271, с.164-170; 19, с.11]. 

Методологічним підґрунтям адаптації українського та європейського 

законодавства у сфері цивільних прав загалом та щодо абсолютних 

цивільних прав зокрема є принципова сумісність правових систем, 

зумовлених належністю до однієї цивілізації, наслідком чого є існування 

(прийняття) спільних базових цінностей, адже сутність адаптації правової 

системи України до правової системи ЄС полягає у сприйнятті Україною 

європейської концепції права взагалі та концепції приватного права, зокрема, 

враховуючи при цьому що останнє за походженням та ідеологією є суто 

європейським концептом [277, с.44]. На нашу думку, цивільне право України 

наближене до законодавства ЄС, завдяки належності до континентальної 

правової системи, а відтак і правові інститути такі як право власності, право 

інтелектуальної власності, особисті немайнові права містять багато правових 

норм, які вже зараз відповідають основним принципам і засадам, що 

встановлені та діють в країнах ЄС. 

Враховуючи те, що Угода про асоціацію між Україною та Європейським 

Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми 

державами-членами [261] передбачає широкомасштабну, але поступову 

адаптацію законодавства України до правових стандартів ЄС, положення 

Модельних правил європейського приватного права є важливими у цьому 

процесі.  

На нашу думку, українське національне законодавство щодо 

абсолютних цивільних прав є достатньо розвиненим. Безумовно, є 

міжнародні стандарти щодо охорони певних прав, таких як право на життя, 

право на охорону здоров’я, право власності, право інтелектуальної власності 

та інші. Законодавство України повинно відповідати таким стандартам та 

принципам.   

Завданням Модельних правил європейського приватного права (Draft 

Common Frame of Reference [6]) полягає у забезпеченні підґрунтя 
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вдосконалення концепту приватного права відповідно до базових цінностей 

європейської цивілізації [271, с.164-170]. Враховуючи необхідність 

гармонізації національного законодавства з правом ЄС, саме таким 

імперативом має керуватися й наша держава, визначаючи напрямки та 

характер розвитку українського цивільного законодавства, в тому числі і 

щодо абсолютних цивільних прав. 

Національне законодавство України щодо абсолютних цивільних прав 

теж базується на численних ґрунтовних наукових доробках, про які йшлося у 

підрозділі 1.1. цієї роботи. Українська наука цивільного права має достойних 

теоретиків, чиї праці лягли в основу національного законодавства у цій сфері. 

Окрім того, слід враховувати і національні традиції, менталітет, особливості 

джерел права та стан функціонування судової системи.  

Як зазначається у науковій літературі, Модельні правила європейського 

приватного права не є ні зібранням норм, ні їх компіляцією, оскільки вони 

фактично є засобом кодифікації цивільного законодавства ЄС [19, с.12]. 

Вказана позиція, безумовно, заслуговує на увагу з огляду на те, що вказані 

Модельні правила об’єднали в собі правові норми з різних інститутів 

приватного права за принципом кодексу, що сприяє уніфікації правових норм 

та усуває велику кількість нормативно-правових актів.   

Водночас ускладнює їх специфічну природу напівофіційний статус, що 

зумовлений підтримкою Європейської комісії. Однак вони зберігають свою 

владу з огляду на схвалення їх європейською спільнотою, і вони є практично 

обов’язковим для виконання [19, с.12]. У науковій літературі з цього приводу 

існує і інша позиція. Зокрема, на думку Є.О. Харитонова, Модельні правила 

мають довгу промовисту назву Principles, Definitions and Model Rules of 

European Private Law — «Принципи, дефініції та модельні правила 

приватного права ЄС», де на першому місці поставлено «Принципи», а решта 

тексту є визначенням понять і зразками правових рішень стосовно 

регулювання відносин у галузі приватного права. Відтак науковець робить 
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висновок, що йдеться не про створення акта законодавства, а малося на меті 

проведення дослідження порівняльно-правового характеру [277, с.76]. 

Погоджуємося з вказаною позицією, адже справді метою Модельних 

правил було показати схожість національних систем приватного права і 

довести факт існування європейського приватного права. Науковці 

наголошують, що фактично йдеться про «концепт європейського приватного 

права» [272, с.10], який уніфікує багато положень цивільного законодавства, 

зокрема, щодо і абсолютних цивільних прав, і який наводить відносно 

незначну кількість випадків, у яких різні правопорядки (законодавство 

окремих країн ЄС) дають різні відповіді на загальні питання, тобто по-

різному регулюють однорідні цивільні відносини [277, с.87]. 

В країнах ЄС при визначенні правового регулювання абсолютних 

цивільних прав застосовується принцип співрозмірності між публічними та 

приватними інтересами. Це особливо актуально в контексті розуміння 

абсолютної правової природи досліджуваних абсолютних цивільних прав. 

Р.А. Майданик з цього приводу зазначає, що баланс у праві досягається на 

засадах принципу співмірності (пропорційності) між обмеженнями та цілями 

прав, а згідно з принципом співмірності (пропорційності), що викладено в 

рішеннях суду ЄС; органи влади, зокрема, не можуть покладати на громадян 

зобов’язання, які перевищують межі необхідності, що випливають із 

публічного інтересу, задля цілей, яких планується досягти за допомогою 

застосовуваного заходу (або дій владних органів) [114, с.107].  

На думку О.Е. Сімсон, у даному випадку йдеться про публічно–приватне 

партнерство, що є універсальною правовою моделлю ефективної взаємодії 

суб’єктів публічного і приватного права, гармонізації публічних (суспільних 

плюс державних) та приватних інтересів [246, с.6].  

Універсального закріпленого принципу пропорційності в Україні не 

містить жоден законодавчий акт, і на думку Р.А. Майданика, варто перейняти 

досвід європейських країн у сфері абсолютних цивільних прав і не поспішати 

закріплювати цей принцип на законодавчому рівні, а залишити його на 



70 

розсуд суддів і тлумачити його із судової практики [169]. Погоджуємося з 

такою позицією, оскільки абсолютність права власності, яке встановлено як 

законодавством країн ЄС, так і українським цивільним кодексом, повинно 

забезпечуватися державою, а можливість будь-якого обмеження цього права 

повинна бути чітко визначена законом. 

Система цивільного права країн ЄС хоча і включає в себе всі інститути 

абсолютних цивільних прав, але законодавче регулювання цих відносин 

певною мірою відрізняється, що зумовлено, перш за все, історичними 

чинниками. Так, кодифіковане законодавство окремих країн ЄС по-різному 

підходить до правового регулювання абсолютних цивільних відносин. 

Зокрема, цивільні кодекси Франції, Німеччини, які в подальшому стали 

основою для розробки відповідних кодифікованих актів більшості країн 

Європи, були прийняті досить давно. Цивільний кодекс Франції (Кодекс 

Наполеона) був прийнятий у 1804 р., Німецьке цивільне уложення – у                    

1896 р.. Вони мало змінилися впродовж свого існування. Ці кодекси створені 

за пандектною та інституційною системою, містять загальні положення, які 

застосовуються в подальшому до всіх правових інститутів, а також 

положення про речові права та зобов’язальні відносини.  

В контексті регулювання абсолютних цивільних правовідносин слід 

відзначити наявність в обох кодексах положень про речові права (зокрема, 

право власності та речові права на чужі речі), а також положень про 

спадкування [2]. Натомість відсутні положення про право інтелектуальної 

власності та особисті немайнові права. Таку структуру кодексів досить легко 

пояснити, адже у ХІХ столітті право інтелектуальної власності лише 

розвивалося, приймалися відповідні міжнародні конвенції (Паризька 

конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року, 

Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів від 9 вересня 

1886 р. та інші), а національне законодавство у цій сфері було прийнято 

пізніше у багатьох країнах Європи. Особисті немайнові права в ті часи 

розглядалися радше як інститут конституційного права, оскільки 
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традиційним було проголошувати основні права та свободи в контексті 

основних прав людини, які закріплювалися в конституціях відповідних країн. 

Тому структура системи цивільного права цих країн ЄС (Німеччина, 

Франція) не співпадає із структурою відповідних цивільних кодифікацій.  

Відтак належне правове регулювання абсолютних цивільних відносин 

забезпечується завдяки як цивільним кодексам цих країн (які містять норми 

щодо речових прав, спадкових прав, окремі норми щодо особистих 

немайнових прав), так і інших законам, які спрямовані на регулювання цих 

відносин (права інтелектуальної власності). 

Положення про особисті немайнові права та про права інтелектуальної 

власності, практично не містяться в цивільних кодифікаціях країн ЄС, хоча, 

безумовно, входять в систему цивільного права. У багатьох країнах ЄС 

особисті немайнові права розглядаються не лише як абсолютні цивільні 

права, але як основні права людини загалом без прив’язки до цивільного 

права. Тому Конституції країн ЄС, як і Конституція України, містять 

відповідні положення щодо декларування більшості особистих немайнових 

прав (йдеться про право на життя, право на охорону здоров’я, на захист 

гідності і честі тощо).  

Окрім того, важливим є і той факт, що Міжнародні конвенції прямо 

охороняють більшість особистих немайнових прав. Прикладом є 

Європейська конвенція з прав людини (Конвенція про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 р.) [87], норми якої є нормами прямої дії. У цій 

конвенції гарантуються такі особисті немайнові права як право на життя (ст. 

2), право на свободу та особисту недоторканність (ст. 5), право на повагу до 

приватного і сімейного життя (ст. 8), право на свободу думки, совісті та 

релігії (ст. 9), право на свободу вираження поглядів (ст. 10), право на шлюб 

та сім’ю (ст. 12) тощо. Також Загальна декларація прав людини передбачає та 

гарантує вказані вище права.  

На нашу думку, недоцільно заперечувати, що більшість особистих 

немайнових прав мають складну правову природу, їх недоречно імперативно 
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відносити до правового регулювання певної галузі (конституційне право, 

адміністративне право, цивільне право тощо) або ж навпаки – стверджувати 

їх загально правову природу. Поділяємо думку Р.О. Стефанчука, який 

зазначає, що особисті немайнові відносини є видом суспільних відносин, які 

виникають між їх учасниками щодо юридичного закріплення за ними 

особистих немайнових благ та використання цих благ, і за своїм характером 

ці правовідносини є первинними і самостійними в структурі предмету 

цивільного права, бо ґрунтуються на засадах юридичної рівності та вільного 

волевиявлення їх учасників, спрямовані на забезпечення приватного 

немайнового інтересу їх учасників, позбавлені економічного (майново-

грошового) змісту, а також характеризуються абсолютним характером [255, 

с.4]. Тому і особисте немайнове право фізичної особи слід розуміти як 

суб’єктивне цивільне право, яке є абсолютним.  

Як відзначає О.О. Посикалюк, в країнах ЄС особисті немайнові права за 

своєю правовою природою зазвичай розглядаються як суб’єктивні цивільні 

права, які прив’язані до людини як фізичної та духовно-моральної істоти, що 

гарантують їй розвиток особистості [160, с.48]. Особисті немайнові права 

мають цивілістичну природу, а відтак і до регулювання цих відносин 

застосовується саме цивільне законодавство. 

Підводячи підсумки, зазначимо, що абсолютні цивільні права посідають 

вагоме місце в системі цивільного права і України, і країн ЄС. Виділення в 

структурі ЦК України чотирьох Книг (особисті немайнові права, речові 

права, право інтелектуальної власності, спадкове право), які призначені 

врегульовувати абсолютні цивільні права, свідчить не лише про їх 

важливість, але і про визначальне місце в системі цивільного права.  

Окрім того, послідовність викладу Книг ЦК України свідчить також про 

визначення законодавцем пріоритетності серед самих абсолютних цивільних 

прав. Законодавство країн ЄС також включає в систему цивільного права 

абсолютні цивільні права, але досвід України в цій частині є кращим, 

оскільки забезпечується повнота у регулюванні цих відносин та 
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простежується справжня системність викладу положень про абсолютні 

цивільні права.  

Натомість далеко не всі країни ЄС мають закріплення в цивільних 

кодифікаціях всіх інститутів, які містять норми, що врегульовують абсолютні 

цивільні права. Положення про право власності (речові права загалом) 

містять практично всі цивільні кодекси країн ЄС, натомість положення про 

особисті немайнові права, про право інтелектуальної власності або 

передбачені в цих кодифікаціях лише у формі загальних положень, або 

взагалі не передбачені. Такий підхід відображено у цивільних кодексах 

Німеччини [2], Франції [5], Австрії [1], Швейцарії [8] та інших країн.  

Хоча, безумовно, такий законодавчий підхід у більшості країн ЄС не 

заперечує того факту, що відсутність цих положень (або ж закріплення лише 

основних, базових положень) у відповідних цивільних кодексах не спричиняє 

відсутності цих інститутів в системі цивільного права  таких країн ЄС. Всі 

інститути абсолютних цивільних прав, безумовно, входять в систему 

цивільного права країн ЄС. Окремі з них є класичними для цивільного права. 

Зокрема, речове право (в тому числі і право власності), спадкове право 

традиційно були реципійовані ще з римського права та відображають поділ 

цивільного права на зобов’язальне та речове. Інститут особистих немайнових 

прав також посідає важливе місце в системі цивільного права всіх країн ЄС, 

оскільки він відображає спрямованість цивільного права на охорону 

основоположних прав людини, які мають цивілістичну природу, зокрема, 

йдеться про право на життя, на охорону здоров’я тощо.  

Для більш повного розуміння закріплення абсолютних цивільних прав в 

системі цивільного права країн ЄС слід проаналізувати також ЦК Квебеку, 

який розроблений з урахуванням позитивного досвіду європейських 

цивільних кодифікацій. Так, ЦК Квебеку, який було прийнято у 1991 р. (на 

заміну ЦК Нижньої Канади), є прикладом масштабної рекодифікації 

цивільного законодавства та разом із голландським Цивільним кодексом він 

є одним із найдосконаліших за структурою [57, с.77; 157, с.215]. На думку 
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Р.А. Майданика, ЦК Квебеку – це один з цивільних законів нового 

покоління, які відображають глибоку єдність приватного права і сучасного 

природного права, невід’ємних прав людини [116, с.65]. Цей кодекс 

засвідчує, що кодифікація приватного права відбувається в рамках єдиного 

Цивільного кодексу, що остаточно закріпило тенденцію розвитку приватного 

права у нашому столітті - відмову від дуалізму приватного права [115, 81].  

ЦК Квебеку складається з десяти книг, і перші чотири визначають зміст 

саме абсолютних цивільних прав, таких, як особисті немайнові права, 

спадкові права, право власності [1]. При цьому перші дві книги цілком 

присвячені нормативно-правовому закріпленню прав особистості (норми 

щодо недоторканості особи, права на медичну допомогу, прав дітей, права на 

приватність та повагу до гідності та честі тощо). У цій кодифікації 

відображено новий зміст приватного права [92, с.4]. 

У зв’язку з цим, безумовно, позитивним аспектом правового 

регулювання абсолютних цивільних прав в Україні, є належний системний 

підхід викладу відповідних законодавчих положень в ЦК України. Зокрема, 

ЦК України містить значний комплекс норм, що регулюють особисті 

немайнові відносини і забезпечує системність викладу правового матеріалу 

щодо особистих немайнових прав для послідовного забезпечення так званого 

позитивного регулювання змісту особистих немайнових прав [92, с.6]. Окрім 

того, відносини власності та спадкові відносини також врегульовані 

достатньою кількістю правових норм, які містяться в ЦК України та 

об’єднані у відповідні Книги.  

Абсолютні цивільні права посідають важливе місце як в системі 

цивільного права України, так і країн ЄС. Всі інститути абсолютних 

цивільних прав (особисті немайнові права, право власності та інші речові 

права, права інтелектуальної власності, спадкове право) входять до системи 

цивільного права країн ЄС та України, однак не всі ці інститути відображені 

у відповідних цивільних кодифікаціях, оскільки окремі норми містяться у 

спеціальних законах. Класичні Цивільні кодекси країн ЄС (Німеччини, 
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Франції) традиційно достатньо багато уваги приділяють правовому 

регулюванню речових прав та спадкових прав, містять базові положення про 

особу та її права. Це зумовлено рецепцією відповідного підходу правового 

регулювання з римського права. Окрім того, вчення про особу та її права 

(особисті немайнові права) були розвинуті науковцями лише у ХІХ-ХХ 

столітті, що вплинуло на їх відображення в законодавстві країн ЄС. Інститут 

прав інтелектуальної власності також почав стрімко розвиватися лише 

наприкінці ХІХ століття, що зумовило його поступове включення в систему 

цивільного права більшості країн ЄС.   

Система цивільного права України включає в себе всі інститути 

абсолютних цивільних прав та відображена в структурі ЦК України. При 

цьому послідовність викладу цих інститутів в ЦК України свідчить про 

пріоритетність особистих немайнових прав перед іншими абсолютними 

цивільними правами. Такий законодавчий підхід в жодному разі не 

применшує значимості речових прав, спадкового права, прав інтелектуальної 

власності як інститутів цивільного права, але підкреслює важливість правової 

охорони сфери особистого, приватного життя людини.  

Більш детально про досвід країн ЄС щодо викладення положень про 

абсолютні цивільні права у цивільних кодифікаціях йтиметься в наступних 

підрозділах. 

 

1.4. Види і класифікації  абсолютних цивільних прав  

в цивілістичній науці 

Абсолютні цивільні права в науці цивільного права мають різноманітну 

класифікацію. Для цього використовують досить багато критеріїв. На нашу 

думку, кожна класифікація повинна мати певне значення, як теоретичне, так і 

практичне. 

Перш за все, усі абсолютні цивільні права можна класифікувати за 

змістом самого права. Цей поділ є класичним для цивільного права і 

відображає такі види абсолютних цивільних прав як:  
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– особисті немайнові права фізичної особи, які в свою чергу, 

поділяються на ті, які забезпечують природне існування фізичної особи, і ті, 

які забезпечують соціальне буття; 

– речові права, які також поділяються на право власності та речові 

права на чужі речі; 

– права інтелектуальної власності, які теж можна в подальшому 

класифікувати за різними критеріями, зокрема, майнові та особисті 

немайнові, права, що випливають з авторського права, з патентного права 

тощо; 

– право на спадкування. 

Такий поділ фактично унормовує вирізнення окремих інститутів 

цивільного права, кожен з яких характеризується як сукупність правових 

норм, що регулюють однорідні суспільні відносини (щодо особистих 

немайнових прав, права власності, права інтелектуальної власності тощо). 

За строком дії абсолютного права вони поділяються на ті, які строкові та 

ті, які безстрокові. Водночас і строкові абсолютні цивільні права можуть 

мати різний строк дії. Наприклад, право власності діє впродовж існування 

самої речі (аж до її фізичного знищення), це право може передаватися у 

спадок, тобто право власності може «пережити» самого власника. Натомість 

особисті немайнові права (більшість з яких є абсолютними цивільними 

правами) належать кожній фізичній особі від народження і ними фізична 

особа володіє довічно, тобто до смерті.  Р.О. Стефанчук, аналізуючи ознаки 

та природу особистих немайнових прав, робить висновок, що окремою 

категорією особистих немайнових прав є посттанативні особисті немайнові 

права [255, с.30]. Їх особливістю, на думку Р.О. Стефанчука, є те, що вони 

виникають внаслідок та в момент смерті фізичної особи в інших осіб, які 

конкретно визначені законом чи встановлені померлим. При цьому об'єктом 

цих прав буде не особисте немайнове благо померлої фізичної особи 

(оскільки воно теж припиняє існування у зв'язку із смертю фізичної особи), а 

нове особисте немайнове благо, яке носить назву «добре ім'я померлої 
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особи» та виникає в момент її смерті. Ця позиція підтверджена також і 

законодавцем, оскільки з аналізу ст. 277 ЦК України вбачається можливість 

здійснення права на відповідь, а також права на спростування недостовірної 

інформації щодо особи, яка померла, членами її сім'ї, близькими родичами та 

іншими заінтересованими особами. 

Майнові права інтелектуальної власності як абсолютні права також 

обмежені строком дії – зокрема, майнові права автора твору діють протягом 

його життя, і сімдесят років після його смерті (відповідно переходять у 

спадок), майнові права на торговельну марку діють впродовж десяти років (з 

можливістю продовження ще на 10 років невизначену кількість разів) тощо. 

Натомість особисті немайнові права автора діють безстроково, оскільки не 

можна присвоїти третій особі авторство на певний твір. Хоча у такому разі 

виникає питання, хто є суб’єктом цього права, адже, якщо особа померла, то 

вона фізично не може здійснити захист свого порушеного права.  З аналізу 

ст. 29 Закону України «Про авторське право і суміжні права» вбачається те, 

що хоча особисті немайнові права автора і не переходять у спадщину, але  

спадкоємці мають право захищати авторство на твір і протидіяти 

перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору, а також будь-якому 

іншому посяганню на твір, що може завдати шкоди честі та репутації автора. 

Такий висновок також підтримується і науковцями [284, с.721].  

Тому, як бачимо, строковість абсолютних цивільних прав може 

проявлятися по-різному, залежно від виду абсолютного права. Строковість/ 

безстроковість/ довічність певного абсолютного цивільного права має 

значення для можливості його здійснення, адже сплив строку дії права 

зумовлює його припинення.  

Абсолютні цивільні права можуть бути пов’язані з особою або з майном 

(в широкому розумінні). А саме, особисті немайнові права, передбачені 

Книгою Другою ЦК України, особисті немайнові права інтелектуальної 

власності, передбачені Книгою Четвертою ЦК України, тісно пов'язані саме з 

фізичною особою, і фізична особа не може відмовитися від них, а також не 
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може бути позбавлена цих прав (ч. 3 ст. 269 ЦК України). Це нерозривний 

зв'язок права і його носія, який неможливо роз’єднати. Невід’ємність від 

особи зумовлює те, що таке право фактично припиняється лише у зв’язку із 

смертю суб’єкта правовідносин. 

Натомість речові права, передбачені Книгою Третьою ЦК України, 

майнові права інтелектуальної власності, передбачені Книгою Четвертою ЦК 

України, пов’язані з майном (майновими правами). Але припиняються вони 

також по-різному. Зокрема, існують різні підстави припинення речових прав і 

прав інтелектуальної власності, що, до речі, є одним з аргументів на користь 

такої теорії щодо права інтелектуальної власності як теорія виключних прав 

(на противагу пропрієтарній теорії, яка пов’язує право власності і право 

інтелектуальної власності [75, с.56]).  

Вказаний поділ абсолютних цивільних прав підтверджує цивілістичну 

природу абсолютних прав, оскільки саме цивільне право врегульовує 

відносини, які за своїм змістом є або майновими, або особистими 

немайновими, про що вказано у ст. 1 ЦК України. Однак це не виключає 

можливості застосування норм інших галузей права до регулювання 

відносин, пов’язаних із набуттям, здійсненням та захистом окремих 

абсолютних цивільних прав. Так, при набутті права власності на нерухомість 

відбувається адміністративна процедура реєстрації права власності, яка 

здійснюється компетентними органами держави; окрім того, власник 

нерухомості у випадках, передбачених законом, повинен сплатити податок з 

нерухомого майна. Тому і адміністративне, і податкове законодавство також 

має відношення до регулювання окремих аспектів здійснення права 

власності.  

Аналогічна ситуація з окремими правами інтелектуальної власності, 

виникнення яких пов’язане з адміністративною процедурою видачі 

охоронного документа – патента на винахід, корисну модель, свідоцтва на 

знак для товарів і послуг, а оподаткування роялті здійснюється відповідно до 

податкового кодексу України. 
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Абсолютні цивільні права можна класифікувати на ті, від яких можна 

відмовитися, і ті, від яких відмовитися не можна.  

Так, власник може відмовитися від права власності на річ. А саме, особа 

може відмовитися від права власності на майно, заявивши про це або 

вчинивши інші дії, які свідчать про її відмову від права власності; право 

власності припиняється з моменту вчинення дії, яка свідчить про таку 

відмову. У разі відмови від права власності на майно, права на яке 

підлягають державній реєстрації, право власності на нього припиняється з 

моменту внесення за заявою власника відповідного запису до державного 

реєстру. Це регламентовано ст. 347 ЦК України.  

Також володілець окремих майнових прав інтелектуальної власності 

може не вчинити дій, необхідних для підтримання їх чинності (або 

продовження дії), наприклад, несплата щорічного збору за підтримання дії 

патенту на винахід. У такому разі майнові права також припиняться. Або 

власник торговельної марки після спливу 10 років не захоче продовжити 

строк її дії ще на 10 років. Водночас фізична особа не може відмовитися від 

особистих немайнових прав, а також не може бути позбавлена цих прав (ч. 3 

ст. 269 ЦК України).  

Звертаємо увагу, що можна відмовитися від окремих аспектів здійснення 

певного особистого немайнового права, а не від самого права. Так, особа 

може відмовитися від лікування, але не може відмовитися від права на життя 

чи права на охорону здоров’я. Оскільки ці права їй гарантовані законом. У 

будь-який момент фізична особа може вчинити активні дії щодо реалізації 

гарантованого їй законом права. Більше того, діє загальне право про 

припинення права, відповідно до якого нездійснення права не спричиняє 

його припинення. Зокрема, про це вказано у ч. 2 ст. 12 ЦК України 

(нездійснення особою своїх цивільних прав не є підставою для їх 

припинення, крім випадків, встановлених законом). 

Також звертаємо увагу на те, що законодавець прямо передбачає 

можливість відмови лише від майнового права, цілком резонно не згадуючи 
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при цьому про права особисті немайнові. А саме, відповідно до ч. 3 ст. 12 ЦК 

України особа може відмовитися від свого майнового права. Важливо те, що 

для відмови від окремих прав не достатньо заявити про це, а потрібно 

дотримати процедури, яка передбачена законом. Так, відмова від права 

власності на транспортні засоби, тварин, нерухомі речі здійснюється у 

порядку, встановленому актами цивільного законодавства. Такими актами 

зокрема, є Порядок державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та 

їх обтяжень [181], Порядок державної реєстрації (перереєстрації), зняття з 

обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих 

на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, 

напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів 

та мопедів [187]. 

Абсолютні цивільні права можуть бути як невідчужувані, так і можуть 

передаватися іншим особам. Так, особисті немайнові права фізичної особи та 

особисті немайнові права інтелектуальної власності є невідчужуваними. 

Натомість речові права, майнові права інтелектуальної власності (за 

винятком тих, що передбачені законом, зокрема, майнові права на 

комерційне найменування, на зазначення походження товару та деякі інші) 

можуть бути предметом цивільно-правових договорів та відповідно можуть 

переходити до від їх власників до інших осіб (причому неодноразово).  

Абсолютні цивільні права поділяються на ті, які виникають в силу 

народження фізичної особи (особисті немайнові права, що передбачені 

Книгою 2 ЦК України, зокрема, право на життя, право на повагу до гідності і 

честі, право на охорону здоров’я тощо), і ті, які набуваються в процесі життя, 

діяльності тощо (речові права на майно, зокрема, право власності на майно, 

яке може набуватися як за договорами, так і в разі створення або переробки 

речі, а також за іншими підставами, що передбачені законом). Хоча право 

власності особа може набути і з народженням, ставши спадкоємцем майна. 

Так, відповідно до ч. 2 ст. 25 ЦК України у випадках, встановлених законом, 

охороняються інтереси зачатої, але ще не народженої дитини. А 
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спадкоємцями за заповітом і за законом можуть бути фізичні особи, які є 

живими на час відкриття спадщини, а також особи, які були зачаті за життя 

спадкодавця і народжені живими після відкриття спадщини, про що вказано 

у ч. 1 ст. 122 ЦК України. 

Також окремі абсолютні цивільні права можуть виникати з досягненням 

певного віку. Так, з досягненням повноліття виникають право погоджуватися 

на проведення медичних, наукових та інших дослідів, право на стерилізацію 

та інші (ст. 281 ЦК України), право на донорство (ст. 290 ЦК України) тощо. 

З 16-річного віку можна змінити ім'я (ст. 295 ЦК України). Вказане 

регулюється законодавчими положеннями про те, що у випадках, 

встановлених законом, здатність мати окремі цивільні права та обов'язки 

може пов'язуватися з досягненням фізичною особою відповідного віку, про 

що вказано у ч. 3 ст. 25 ЦК України.  

Абсолютні цивільні права поділяються на ті, які потребують 

легітимізації з боку держави, і ті, які цього не потребують. Зокрема, особисті 

немайнові права виникають з народження, авторське право на твір виникає з 

моменту його створення, право на комерційне найменування – з моменту 

його першого використання. Натомість право інтелектуальної власності на 

винахід, корисну модель, промисловий зразок, торговельну марку виникає з 

моменту видачі компетентним органом держави відповідного патенту, 

свідоцтва тощо. Більше того, держава може не видати такий правоохоронний 

документ, вважаючи, що заявник не створив відповідний об’єкт права 

власності. Звичайно, за таких умов створений винахідником або заявником 

винахід (корисна модель) або знак для товарів і послуг повинен відповідати 

умовам надання правової охорони для відповідного об’єкта права 

інтелектуальної власності. Лише невідповідність цим умовам може 

спричинити законність відмови відповідного державного органу влади у 

видачі правоохоронного документа, що спричиняє виникнення відповідного 

абсолютного цивільного права на результат інтелектуальної творчої 

діяльності.  
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Виникнення права на нерухомість також ставиться в залежність від 

передбачених законом адміністративних процедур, результатом яких є 

прийняття компетентним органом держави (посадовою особою) рішення про 

реєстрацію права власності. У цих відносинах застосуванню підлягає закон 

України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень» [181] та відповідні підзаконні акти, що прийняті на його 

виконання. З п. 1 ч. 1 ст. 2 цього закону вбачається, що державна реєстрація 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень є офіційним визнанням і 

підтвердженням державою фактів набуття, зміни або припинення речових 

прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних 

відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Тобто 

держава повинна визнати і підтвердити факт виникнення, зміни або 

припинення такого абсолютного цивільного права як право власності (або 

інші речові права).  

За способами набуття абсолютні цивільні права поділяються на первісні 

і похідні (набуті). До первісних можна віднести ті права, які самі по собі 

виникають вперше. Так, особисті немайнові права загалом можуть бути лише 

первісними, оскільки кожна фізична особа набуває цих прав з народження 

або з досягнення певного віку, про що було згадано вище.  

Натомість речові права та права інтелектуальної власності можуть бути 

як первісними, так і похідними. Зокрема, якщо право власності набувається 

через створення певної речі, її переробки, наприклад, будівництво 

(реконструкція) житлового будинку, то така підстава набуття права 

розуміється як первісна, оскільки річ створюється вперше і відповідно право 

на цю річ також виникає вперше. Водночас, якщо йдеться про набуття права 

власності на річ за певним цивільно-правовим договором (купівля продаж, 

дарування, довічне утримання тощо), то право власності не виникає, а 

передається контрагенту за договором (покупцю, обдаровуваному, набувачу 

тощо). Окрім того, право власності на річ, яке передається, може бути 

обтяжене певними зобов’язаннями на користь інших осіб (наприклад, право 
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застави, право оренди тощо). Аналогічні правові наслідки щодо переходу вже 

існуючого права власності до іншої особи застосовуються у разі виникнення 

відносин спадкування (спадкоємець у разі прийняття спадщини отримує у 

власність майно, що належало померлому, а, отже, набуває право власності 

похідним способом). 

Право інтелектуальної власності як право абсолютне також може 

виникнути в особи в результаті створення певного об’єкта права 

інтелектуальної власності, наприклад, написання автором певного твору – 

усного, письмово, музичного тощо, створення винахідником винаходу 

корисної моделі, отримання заявником свідоцтва на знак для товарів і послуг 

тощо. Водночас майнові права на більшість об’єктів права інтелектуальної 

власності можна набути також за договором з правовласником або в порядку 

спадкування. Не слід забувати і про інші похідні способи набуття як права 

власності, так і майнових прав інтелектуальної власності, до яких належать 

звернення стягнення на майно (майнові права) за боргами правовласника, 

примусовий викуп для суспільних потреб (стосується тільки права власності) 

та інші. 

За суб’єктним складом абсолютні цивільні права можуть поділятися на 

ті, які належать тільки фізичній особі, тільки юридичній особі, і ті, які 

можуть належати, як фізичній, так і юридичній особі.  

Так, Книга Друга ЦК України має назву «Особисті немайнові права 

фізичної особи». Вже сама назва цього розділу ЦК України свідчить про те, 

що тільки фізичні особи є володільцями особистих немайнових прав. 

Справді, такий висновок напрошується, оскільки право на життя, на охорону 

здоров’я, на свободу, на сім’ю та більшість інших прав, що передбачені цією 

Книгою ЦК України можуть належати лише фізичним особам в силу їх 

правової природи. Цими правами не може скористатися особа юридична, яка 

є певного роду фікцією, якою оперують фізичні особи (прямо або 

опосередковано через інші юридичні особи). Така позиція підтримується 

науковцями, зокрема, З.В. Ромовською, про що йшлося у підрозділі 1.1 цієї 
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роботи. Про це свідчить і зміст особистого немайнового права, який 

викладено у ст. 271 ЦК України, відповідно до якої зміст особистого 

немайнового права становить можливість фізичної особи вільно, на власний 

розсуд визначати свою поведінку у сфері свого приватного життя. Юридична 

особа не має свого приватного життя, тому і не може мати особистого 

немайнового права за загальним правилом. Особисті немайнові права мають 

на меті забезпечити природне існування і соціальне буття фізичної особи як 

індивіда, як людини, що не стосується юридичних осіб.  

Втім, ми підтримуємо позицію науковців [284, с.156; 274, с.212], які 

вважають, що юридична особа може мати окремі особисті немайнові права, 

які передбачено законом. Законодавчим підґрунтям такого висновку є 

положення ст. 95 ЦК України, відповідно до яких юридична особа має право 

на недоторканність її ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на 

інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть їй належати; 

особисті немайнові права юридичної особи захищаються відповідно до глави 

3 ЦК України. Закон виділяє три права особистого немайнового характеру – 

право на недоторканність ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на 

інформацію, і залишає цей перелік прав відкритим, що є, безумовно, 

правильним законодавчим підходом, оскільки розвиток суспільних відносин 

може спричинити виникнення інших немайнових прав у юридичної особи. У 

разі порушення права юридичної особи на ділову репутацію (у випадку 

посягання на неї) остання має право на відшкодування немайнової шкоди, що 

передбачено ст. 23 ЦК України, адже ділова репутація юридичної особи 

може зазнати порушення. 

Окремі абсолютні цивільні права можуть належати лише юридичній 

особі. Так, існує думка, що право інтелектуальної власності на комерційне 

найменування може належати лише підприємницькій юридичній особі, яка 

здійснює підприємницьку діяльність з метою одержання прибутку та 

наступного його розподілу між учасниками [76, с.86]. Справді суб’єктами 

права на комерційне найменування можуть бути не всі учасники цивільних 
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відносин. Зокрема, відповідно до ст. 90 ЦК України юридична особа, що є 

підприємницьким товариством, може мати комерційне (фірмове) 

найменування. З аналізу цієї статті вбачається, що тільки юридична особа 

підприємницького типу може мати комерційне найменування. Тому 

непідприємницькі товариства, наприклад, громадські або благодійні 

організації, не можуть мати комерційного найменування. Хоча ЦК України 

допускає можливість здійснення непідприємницькими товариствами 

підприємницької діяльності. Про це вказано у ст. 86 ЦК України, зі змісту 

якої вбачається, що непідприємницькі товариства (кооперативи, крім 

виробничих, об'єднання громадян тощо) та установи можуть займатися 

підприємництвом за умови, якщо така діяльність відповідає меті, для якої 

вони були створені, та сприяє її досягненню. 

На думку цивілістів, комерційне найменування можуть мати як 

підприємницькі юридичні особи (господарські товариства, зокрема), так і 

фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності [284, с.788; 75, с.334]. 

Такий висновок цілком узгоджується з позицією Вищого господарського 

суду України, який роз’яснює, що і підприємницька юридична особа, і 

фізична особа – підприємець можуть мати комерційне найменування. 

Зокрема, у п. 79 Постанови Пленуму ВГС України від 17.10.2012 «Про деякі 

питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав 

інтелектуальної власності» вказано, що за змістом статті 159 ГК України 

право на комерційне найменування можуть мати не лише юридичні особи, а 

й громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення 

юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта 

підприємницької діяльності [182].  

Але окремими авторами такий законодавчий і правозастосовний підхід 

піддається критиці. Зокрема, на думку С.І. Іщука, з метою попередження 

виникнення можливих конфліктів між фізичними особами, що зареєстрували 

як комерційні найменування свої прізвища (імена), тотожні чи схожі з 

прізвищами (іменами) інших осіб, необхідно  законодавчо обмежити коло 
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суб’єктів права на комерційне найменування лише підприємницькими 

юридичними особами [86, с.10]. 

Постановою Верховної Ради України «Про право власності на окремі 

види майна» передбачено перелік видів майна, що не може перебувати у 

власності громадян, серед яких: зброя, боєприпаси, вибухові речовини й 

засоби вибуху, всі види ракетного палива, спеціальні матеріали та 

обладнання для його виробництва, наркотичні, психотропні, сильнодіючі 

отруйні лікарські засоби (за винятком отримуваних громадянами за 

призначенням лікаря) та інші об’єкти [201]. Отже, існують види майна, 

перебування яких у власності фізичних осіб є забороненим з огляду на 

особливості їх використання. 

Право спадкування за законом виникає також лише у фізичних осіб, про 

що вказано у Книзі Шостій ЦК України. Тому юридичні особи за законом не 

віднесені до числа таких суб’єктів. 

Також первинним суб’єктом таких абсолютних цивільних прав як 

авторське право, право інтелектуальної власності на винахід, корисну 

модель, промисловий зразок та деяких інших може бути лише фізична особа, 

яка своєю творчою, інтелектуальною працею створила твір, винахід тощо. В 

подальшому майнові права можуть бути передані як фізичним, так і 

юридичним особам. 

Водночас інші абсолютні цивільні права, серед яких речові права (за 

винятком право власності на майно, про яке йшлося вище), більшість прав 

інтелектуальної власності (за окремими винятками, про які теж згадано 

вище), можуть набуватися у порядку, передбаченому законом, і фізичними, і 

юридичними особами. 

За об’єктом цивільних прав абсолютні права можна поділити на ті, які 

породжують тільки особисті немайнові права для їх володільця (наприклад, 

особисті немайнові права фізичної особи, передбачені Книгою Другою ЦК 

України), ті, які надають тільки права майнового характеру (наприклад, 

право власності, право інтелектуальної власності на комерційне позначення, 
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на знак для товарів і послуг тощо), права, які мають як немайновий, так і 

майновий характер (йдеться про більшість прав інтелектуальної власності – 

авторське право, патентне право тощо). Вказаний поділ вказує на правову 

природу абсолютного права з огляду на його зв'язок з особою та вказує на 

характер самого права.  

Абсолютні цивільні права можна також поділяти на ті, які припиняються 

у зв’язку з їх порушенням, і ті, які не припиняються. Звертаємо увагу також 

на те, що практично всі абсолютні цивільні права не припиняються у разі їх 

порушення.  

На думку М.В. Ус, якщо суб’єктивне право має абсолютний характер, то 

після порушення воно продовжує існувати, оскільки залишається 

незадоволеним інтерес, опосередкований цим правом. Інша справа, коли 

порушується відносне регулятивне право, адже в цьому випадку саме 

порушене право трансформується у право, здатне до примусової реалізації, 

до того ж може виникнути і нове, не існуюче раніше суб’єктивне право, 

також здатне до примусової реалізації, і кожне з цих прав – і 

трансформоване, і нове, існуватимуть в рамках захисних правовідносин [264, 

с.18]. Таку ж позицію займає і  Є.О. Харитонов [75, с.381]. Погоджуємося з 

вказаною позицією, і  вважаємо за доцільне доповнити її твердженням про те, 

що, дійсно, за загальним правилом, абсолютне цивільне право продовжує 

існувати у разі його порушення, але не завжди. Зокрема, в окремих випадках 

право може припинятися у разі його порушення, що своєю чергою зумовлює 

його трансформацію в інше право, абсолютне чи зобов’язальне. Наприклад, 

право власності у результаті знищення речі третьою особою припиняється, 

але якщо таке знищення було протиправним, то у колишнього власника 

виникне право на відшкодування збитків, завданих його майну. У такому разі 

виникають деліктні правовідносини. Прикладом може бути знищення 

автомобіля в результаті дорожньо-транспортної пригоди. 

Так, в судовій справі позивач звернувся до суду із позовом про 

відшкодування майнової шкоди, завданої внаслідок знищення транспортного 
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засобу, обґрунтовуючи вимоги тим, що йому належав автомобіль марки 

Mercedes-Benz Vito, який він в період з грудня 2013 року по березень 2014 

року зберігав на автостоянці приватного підприємства «ОСОБА_12». 10 

березня 2014 року близько 21 год. 30 хв. він залишив автомобіль на 

автостоянці на зберігання ПП «ОСОБА_12» на постійному місці № 12, а 

близько 04 год 00 хв. 11 березня 2014 року його було повідомлено про те, що 

на вказаній автостоянці горять автомобілі. Внаслідок пожежі його автомобіль 

знищено повністю. Поруч з його автомобілем було розміщено автомобіль 

марки Opel Vivaro, який належить відповідачу ОСОБА_7.  За фактом пожежі 

було відкрито кримінальне провадження, в межах якого встановлено, що 

сторонніх осіб на автостоянці під час пожежі не було, пожежа виникла з 

капоту (моторного відсіку) автомобіля Opel Vivaro, який належить 

відповідачу ОСОБА_7, та поширилася на його автомобіль. Згідно з 

висновком судової товарознавчої експертизи вартість матеріального збитку, 

заподіяного йому внаслідок знищення транспортного засобу, становить 125 

248 грн.. Посилаючись на те, що причиною пожежі був моторний відсік 

транспортного засобу відповідача ОСОБА_7, а зберігач транспортного 

засобу не вжив дій щодо збереження автомобіля під час пожежі, позивач 

просив стягнути відшкодування майнової шкоди, заподіяної знищенням 

автомобіля, у розмірі 125 248 грн. із відповідачів у солідарному порядку. 

Рішенням Личаківського районного суду м. Львова від  23 грудня  2015 року  

позов задоволено частково, стягнуто із ПП «ОСОБА_12» на користь 

ОСОБА_6 125 248 грн. відшкодування майнової шкоди, завданої внаслідок 

знищення транспортного засобу, а у задоволенні позову ОСОБА_6 до 

ОСОБА_7 відмовлено. Натомість Рішенням апеляційного суду Львівської 

області від 29 лютого 2016 року рішення суду першої інстанції скасовано, 

позов задоволено частково та стягнуто із відповідача ОСОБА_7 (власника 

автомобіля Опель) на користь позивача 125 248 грн. на відшкодування 

майнової шкоди. У задоволенні позову ОСОБА_6 до ПП «ОСОБА_12» 

відмовлено. Ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 
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цивільних і кримінальних справ вказане рішення апеляційного суду було 

залишено без змін [265].  

Вважаємо це рішення суду цілком законним та обґрунтованим, оскільки 

відповідно до ч. 1 ст. 1187 ЦК України джерелом підвищеної небезпеки 

належить визнавати будь-яку діяльність, здійснення якої створює підвищену 

небезпеку завдання шкоди через неможливість контролю за нею людини, а 

також діяльність, пов'язану з використанням, зберіганням або утриманням 

транспортних засобів, механізмів та обладнання, використанням, зберіганням 

хімічних, радіоактивних, вибухових і вогненебезпечних та інших речовин, 

утриманням диких звірів, службових собак та собак бійцівських порід тощо, 

що створює підвищену небезпеку для особи, яка цю діяльність здійснює, та 

інших осіб. Зазначена норма не містить вичерпного переліку видів джерел 

підвищеної небезпеки (видів підвищеної небезпечної діяльності), тому суд, 

беручи до уваги особливі властивості предметів, речовин або інших об'єктів, 

що використовуються в процесі діяльності, має право визнати джерелом 

підвищеної небезпеки також й іншу діяльність. До цих особливих 

властивостей слід відносити створення підвищеної ймовірності завдання 

шкоди через неможливість повного контролю за ними з боку людей. 

У проаналізованій справі право власності як право абсолютне 

припинилося у позивача внаслідок знищення автомобіля, однак у позивача 

виникло право на відшкодування збитків, завданих таким знищенням майна, 

тобто виникли деліктні правовідносини. Фактично право власності 

трансформувалося у право на відшкодування збитків.   

Іншим прикладом може бути заподіяння смерті особі. Так, у судовій 

справі позивачі ОСОБА_3, ОСОБА_1 в своїх інтересах та в інтересах 

малолітньої ОСОБА_2 звернулися до суду з позовом до КП «Київпастранс», 

ПАТ «Українська охоронно-страхова компанія» про відшкодування 

матеріальної та моральної шкоди, завданої злочином, в якому просили 

стягнути з останніх на свою користь спричинену матеріальну шкоду, а саме 

завдану моральну шкоду у розмірі 20 000 гривень для кожної, стягнути з КП 
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«Київпастранс» грошові кошти в сумі 1099,83 гривень, щомісячно, до 

досягнення дитиною повноліття; стягнути витрати, пов'язані з похованням у 

розмірі 26 570,00 гривень. Позивачі мотивували позов тим, що водій 

ОСОБА_5, який був працівником відповідача КП «Київпастранс», керуючи 

автобусом «Богдан А1445», здійснив наїзд на ОСОБА_6, який знаходився 

біля капоту іншого автомобіля, внаслідок чого останній отримав тілесні 

ушкодження, несумісні із життям, і помер в Київській міській клінічній 

лікарні швидкої медичної допомоги. Позовні вимоги було задоволено 

частково, та стягнуто на утримання неповнолітньої ОСОБА_2 грошові кошти 

в сумі 1099,83 гривень, щомісячно, до досягнення дитиною повноліття, 

стягнуто моральну шкоду [227].  

У даному випадку йдеться про порушення такого абсолютного права як 

право на життя. Право на життя припиняється зі смертю особи, як і всі інші 

особисті немайнові права, про що вказано у ч. 4 ст. 269 ЦК України. Тому це 

право також трансформується у право на відшкодування шкоди, яке мають 

непрацездатні особи, які були на утриманні померлого або мали на день його 

смерті право на одержання від нього утримання, а також дитина потерпілого, 

народжена після його смерті. 

При знищенні об’єкта образотворчого мистецтва, наприклад, картини, 

скульптури, що спричиняє припинення майнових прав інтелектуальної 

власності на такий об’єкт, як зрештою, і припинення права власності на 

матеріальний носій цього права. 

Отже, абсолютні цивільні права можна класифікувати за багатьма 

критеріями. Більшість критеріїв для їх поділу відображає той чи інший 

аспект правової природи кожного абсолютного цивільного права, його певну 

ознаку тощо. Так, за строком дії абсолютні права можуть бути строкові та 

безстрокові, що має значення для можливості їх здійснення, бо сплив строку 

дії права зумовлює його припинення. Абсолютні цивільні права можуть бути 

пов’язані з особою (особисті немайнові права) або з майном (речові права). 

Абсолютні цивільні права можуть бути як невідчужувані (особисті немайнові 
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права фізичної особи та особисті немайнові права інтелектуальної власності), 

так і можуть передаватися іншим особам (речові права, майнові права 

інтелектуальної власності, за винятком тих, які передбачені законом як 

невідчужувані). Абсолютні цивільні права поділяються на ті, які виникають в 

силу народження фізичної особи (зокрема, право на життя, право на повагу 

до гідності і честі, право на охорону здоров’я тощо), і ті, які набуваються в 

процесі життя, діяльності тощо (зокрема, право власності може набуватися як 

за договорами, так і в разі створення або переробки речі, а також за іншими 

підставами, що передбачені законом). Виникнення окремих абсолютних 

цивільних прав може потребувати легітимізації з боку держави (права на 

нерухомість, права інтелектуальної власності на винахід, торговельну марку) 

шляхом видачі відповідного правовстановлюючого документу. 

 

1.5. Закріплення абсолютних цивільних прав  

в ЦК України та кодифікаціях приватного права країн ЄС 

Уніфікація та кодифікація українського і європейського законодавства, 

незважаючи на складність та неоднозначність цього процесу, є необхідною та 

надзвичайно актуальною.  При гармонізації цивільного законодавства 

України в частині абсолютних цивільних прав слід враховувати положення 

Модельних правил європейського приватного права (Draft Common Frame of 

Reference [6]). Проте необхідно пам’ятати про виважений підхід до 

зазначеного процесу, який повинен враховувати як особливості української 

системи цивільного права, так і позитивні аспекти правового регулювання 

цих відносин, які містяться у європейських кодифікаціях. 

Гармонізація українського цивільного права (а йдеться, в тому числі, про 

правове регулювання абсолютних цивільних прав, зокрема, таких, як 

особисті немайнові права, право власності, право інтелектуальної власності 

та ін.) з правом ЄС є важливим кроком у виході законодавства України на 

новий рівень щодо якості правового регулювання.  
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На сьогодні частина норм цивільного законодавства (яке регулює, 

зокрема, порядок здійснення та захисту абсолютних цивільних прав) 

потребує вдосконалення з урахуванням розвитку відповідних суспільних 

відносин. Зокрема, яскравими прикладами є відсутність належного правового 

регулювання щодо набуття та здійснення прав інтелектуальної власності з 

урахуванням розвитку цифрового середовища (йдеться про здійснення цих 

прав в мережі Інтернет, про захист цих прав у разі їх порушення у цифровому 

середовищі тощо), невідповідність багатьох норм у сфері охорони здоров’я (в 

контексті здійснення особистих немайнових прав, пов’язаних з правом на 

охорону здоров’я) – йдеться про порядок надання медичної допомоги, про 

запровадження страхової медицини тощо.  

В структурі ЦК України розділи (книги) про абсолютні цивільні права 

містяться одразу після загальних положень. Зокрема, це Книга Друга 

«Особисті немайнові права фізичної особи», Книга Третя «Право власності 

та інші речові права», Книга Четверта «Право інтелектуальної власності». 

Більшість вказаних цивільних прав, про які йдеться в цих книгах ЦК 

України, є абсолютними. Така послідовність викладу правових інститутів в 

ЦК України є невипадковою. Як слушно відзначає О.В. Кохановська, 

важливе значення має соціальна значущість певної групи прав, зокрема, 

особисті немайнові права, яким притаманний абсолютний характер, є більш 

значимими для особи, порівняно з правами, які існують у матеріальній сфері 

[92, с.4]. Саме тому особисті немайнові права передують речовим правам, 

правам інтелектуальної власності, зобов’язальним та спадковим правам.  

На цій специфіці особистих немайнових прав наголошує і                                

Р.О. Стефанчук, який відзначає, що особисті немайнові відносини є видом 

суспільних відносин, які виникають між їх учасниками щодо юридичного 

закріплення за ними особистих немайнових благ та використання цих благ, і 

за своїм характером ці правовідносини є первинними і самостійними в 

структурі предмету цивільного права, ґрунтуються на засадах юридичної 

рівності та вільного волевиявлення їх учасників, спрямовані на забезпечення 
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приватного немайнового інтересу їх учасників, позбавлені економічного 

(майново-грошового) змісту, а також характеризуються абсолютним 

характером [255, с.6].  

Тобто особисті немайнові права розміщені в ЦК України першими 

поміж інших абсолютних цивільних прав (право власності, право 

інтелектуальної власності). Це свідчить про те, що на перше місце серед 

абсолютних цивільних прав поставлено сьогодні саме особисті немайнові 

права, які для людини є  найважливішими.  

Варто погодитися з позицією О.В. Кохановської, яка вказує, що логіка 

законодавця ґрунтується на переконанні в тому, що соціальна значущість 

особистих немайнових прав значно вища, ніж прав, які існують у 

матеріальній сфері суспільства і які є, перш за все, конституційними правами, 

духовною основою суспільства і виступають передумовою забезпечення 

свободи власності, свободи договору, свободи підприємництва тощо. Та 

обставина, що особисті немайнові права передують речовим, зобов'язальним 

правам, зумовило також перегляд на сучасному рівні самого поняття 

цивільних відносин та цивільного права [92, с.4].  

Українське цивільне законодавство у багатьох випадках також не здатне 

забезпечити належну охорону права власності, яке є «священним» правом у 

багатьох Європейських країнах. ЦК України містить достатню кількість 

правових норм, які спрямовані на захист права власності.  Водночас часто 

має місце неоднакове застосування судами законодавства про виникнення, 

припинення, захист права власності та інших речових прав. На це 

неодноразово наголошував Вищий спеціалізований суд України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ (який до грудня 2017 р. діяв як суд 

касаційної інстанції у цивільних справах) [207; 204; 203]. Судова практика 

повинна бути уніфікованою. Суди повинні прагнути ухвалювати рішення 

щодо захисту права власності, використовуючи однакове розуміння 

відповідних правових норм, що регулюють відносини власності.  
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Окрім того, слід розмежувати поняття охорони та захисту права 

власності. Я.М. Шевченко вважала, що поняття охорони включає в себе 

поряд із заходами економічного, політичного, ідеологічного характеру, що 

забезпечують нормальне регулювання суспільних відносин, попередження 

правопорушень, усунення причин, що їх породжують (регулятивні норми), а 

також і заходи, спрямовані на поновлення чи визнання прав у разі порушення 

чи оспорювання їх, а саме - захист (охоронні норми). Тому правовий захист є 

складовою частиною правової охорони [284, с.653].  

О.В. Дзера також наголошує на тому, що правова охорона права 

власності є більш широким поняттям порівняно із захистом цього права [284, 

с.670].  

Як слушно вказує Н.С. Кузнєцова, у державі має не лише гарантуватися 

право мирно володіти майном, але й обов’язково має реалізовуватися на 

практиці захист права власності [169]. Саме можливість належного захисту 

права власності є визначальним для власника, оскільки повинні бути 

законодавчі гарантії його охорони загалом (система законодавчих актів, 

система органів влади, які здійснюють охорону та захист права власності).  

Також звертаємо увагу, що поняття «майно» в країнах ЄС розглядається 

у дуже широкому розумінні та включає в себе нерухоме, рухоме майно, 

інтереси економічного характеру, патенти, судові рішення стосовно 

компенсації, право на пенсію, інші економічні права, пов’язані із 

підприємницькою діяльністю тощо. Таке тлумачення змісту поняття «майна» 

зумовлено практикою застосування судами країн ЄС та Європейським судом 

з прав людини статті 1 Протоколу №1 Європейської конвенції з прав людини.  

З положень цивільного законодавства України вбачається, що майно не 

включає в себе ні інтереси економічного характеру, ні патенти на об’єкти 

права інтелектуальної власності, ні судові рішення, ні право на пенсію та 

інші економічні права, пов’язані із підприємницькою діяльністю. Майно в 

розумінні ст. 190 ЦК України – це окрема річ, сукупність речей, а також 

майнові права та обов'язки [280]. Тому в українському законодавстві поняття 
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«майно» як об’єкт права власності розглядається у вужчому значенні 

порівняно з законодавством країн ЄС. 

Угода про асоціацію між Україною та ЄС передбачає гармонізацію 

українського законодавства з правом ЄС у багатьох сферах правового 

регулювання. Звертаємо увагу на те, що однією з частин економічного блоку 

Угоди про асоціацію між Україною та ЄС є глава 9 «Інтелектуальна 

власність». 

Реформи щодо інтелектуальної власності  в Україні загальмувалися на 

загальнодержавному рівні, оскільки широко обговорюється не змістовне 

реформування суті правових інститутів (авторське право, патенти, 

використання в цифровому середовищі і т.д.), а реорганізація і зміна назви 

органів державної влади, які здійснюють політику у цій сфері.  

Положення щодо інтелектуальної власності в Угоді є різноплановими та 

багатосторонніми, – вони виходять за межі виключно правових аспектів, а 

стосуються і економічних аспектів (оцінка вартості прав інтелектуальної 

власності та їх митне оформлення, рух технологій та інновацій через кордон), 

і технологічних аспектів, зумовлених розвитком Інтернету (роль провайдерів, 

спрощення інформаційних потоків тощо), і виховних аспектів – виховання 

поваги до чужої інтелектуальної власності, неприпустимість порушення прав 

інтелектуальної власності, поступове розуміння у громадян України та 

державних і недержавних інституцій необхідності дотримання прав 

інтелектуальної власності.  

Це особливо актуально з огляду на те, що в Україні масово порушуються 

права інтелектуальної власності, а Україна є чи не найбільшим порушником 

прав інтелектуальної власності у світі, про що свідчать численні публікації в 

засобах масової інформації [262; 263]. На нашу думку, із ст. 252 Угоди 

вбачається, що Україна взяла на себе обов’язки  щодо пропагування та 

розповсюдження інформації стосовно прав інтелектуальної власності серед 

ділових кіл та в громадянському суспільстві; щодо забезпечення широкої 

поінформованості споживачів і власників прав інтелектуальної власності. 
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Більше того, далі в цій статті йдеться про те, що Україна здійснюватиме 

активне сприяння поінформованості та освіченості широкої громадськості та 

ЗМІ щодо напрямів реалізації прав інтелектуальної власності. Однак, 

починаючи від часу підписання Угоди, цього не зроблено. 

Таким чином, такому абсолютному цивільному праву як право 

інтелектуальної власності в Угоді про асоціацію присвячено досить багато 

положень, що свідчить про пріоритетність реформ у цій сфері (йдеться про 

гармонізацію українського законодавства з правом ЄС). 

 Водночас Угода про асоціацію між Україною і ЄС фактично не 

окреслює шляхів гармонізації  українського законодавства з правом ЄС в 

частині таких абсолютних цивільних прав як право власності, особисті 

немайнові права, спадкові права тощо. Звичайно, Угода про асоціацію не 

спрямована на звичайну гармонізацію права України з правом ЄС, а має на 

меті радше економічні аспекти – запровадити умови для посилених 

економічних та торговельних відносин, які вестимуть до поступової 

інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС, у тому числі завдяки 

створенню поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі.  

Тому на сьогодні Україна повинна чітко визначити шляхи адаптації  

власного законодавства до права ЄС в частині реформування законодавства 

щодо інших абсолютних цивільних прав, таких як право власності, особисті 

немайнові права тощо.  

При цьому звертаємо увагу на те, що в ЄС практично відсутні 

Директиви та Регламенти, які врегульовують ці відносини на міждержавному 

рівні. Як відзначають у науковій літературі, питання власності в ЄС більш 

гармонізовані лише в аспекті питань господарсько-економічної діяльності 

через, наприклад, регулювання питань оплати ПДВ та визначення того, що є 

«рухомою» або «нерухомою» власністю, а також того, які об’єкти права 

власності є «матеріальними» та «нематеріальними» (ці питання досить часто 

розглядалися в рішеннях Суду Справедливості ЄС), а тому такими 

прикладами є Директиви, що регулюють порядок споживання товарів чи 
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послуг; саме вони і гармонізують право ЄС стосовно цієї економічної 

складової [215, с. 101]. Тому централізовано на рівні ЄС визначено лише 

окремі положення, які опосередковано стосуються регулювання відносин 

власності, оскільки зачіпають певні публічні аспекти у цих відносинах, або 

окремі аспекти договірного права. 

Особливості здійснення та захисту права власності, особистих 

немайнових прав традиційно врегульовано національним законодавством 

європейських країн. Цивільне законодавство країн ЄС (зокрема, Німеччини, 

Франції тощо) в частині регулювання абсолютних цивільних прав є досить 

стабільним та практично не змінюється.  

Натомість правозастосування є досить різноманітним, оскільки норми 

цивільного права тлумачаться судами країн ЄС у відповідності до зміни 

суспільних відносин з урахуванням їх розвитку, в тому числі виникнення 

нових життєвих ситуацій, які потребують регулювання. Наприклад, йдеться 

про стрімкий розвиток технологій, а з ним і нових форм здійснення різних 

абсолютних цивільних прав, зокрема, таких, як право на захист честі та 

гідності і право на свободу висловлювання в мережі Інтернет, відчуження 

товару шляхом укладення електронних договорів, здійснення прав 

інтелектуальної власності в цифровому середовищі тощо. Так, 

Конституційний суд Франції у рішенні від 10 червня 2009 року вказав, що 

закон повинен сприяти захисту права на інформацію в мережі Інтернет [225].  

В іншій судовій справі, яка розглядалася Європейським судом з прав 

людини, Paeffgen GmbH проти Німеччини суд дійшов висновку, що 

нематеріальні товари перебувають під захистом Конвенції як «права 

власності», тому є «власністю» у розумінні статті 1 Першого протоколу 

Європейської конвенції з прав людини [223]. Це рішення засвідчує, що 

з’являються нові об’єкти права власності, які відповідно до цивільного 

законодавства країн ЄС такими об’єктами не визнаються. Водночас суд 

констатував, що доменне ім’я є нематеріальним товаром (активом), на яке 

поширюється право власності.  
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Вважаємо, що така практика судів окремих країн ЄС та Європейського 

суду з прав людини є правильною, оскільки суди повинні реагувати на реалії 

суспільних відносин, які зумовлені розвитком інформаційних технологій. 

В країнах ЄС в якості певного орієнтиру для однакового 

правозастосування норм щодо права власності є положення Європейської 

конвенції про права людини. На думку голови Верховного Суду України 

Я.М. Романюка, правильне тлумачення фундаментальних засад захисту права 

власності згідно зі статтею 1 Першого протоколу до Конвенції з прав людини 

і основоположних свобод та застосування відповідної практики 

Європейського суду з прав людини стає поштовхом до правильного 

вирішення судами спорів на національному рівні [169]. Дійсно, право 

приватної власності, можливість його нормального здійснення та захисту є 

ознакою правової держави.  

Також, як вказує Я.М. Романюк, українське законодавство ще не досягло 

досконалості в питаннях регулювання права власності та забезпечення 

реальних гарантій прав власників, оскільки ця сфера перманентно 

удосконалюється, зазнає змін, і часом – кардинальних [169]. Ця позиція 

заслуговує на увагу, оскільки справді є окремі правові норми щодо права 

власності, які потребують вдосконалення задля усунення суперечностей у 

відповідному правовому регулюванні (наприклад, щодо здійснення набуття 

права власності за набувальною давністю щодо об’єктів самочинного 

будівництва). Однак національне законодавство, що регулює відносини 

власності, загалом є належного рівня, норми щодо права власності та інших 

речових прав, що містяться в ЦК України, розташовані логічно та згруповані 

за відповідними інститутами. Безумовно, з урахуванням позитивного досвіду 

країн ЄС можливим є внесення змін в окремі правові норми задля усунення 

проблем у правозастосуванні. 

У країнах ЄС зазвичай забезпечується єдність судової практики у цій 

категорії справ, і цей факт заслуговує наслідування з огляду на те, що, як 

свідчить статистика, за кількістю випадків порушення права власності у 
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європейських країнах посідає друге місце після порушення права на 

справедливий суд [137]. Зважаючи на те, що порушення права на 

справедливий суд – це порушення процесуального характеру, то можна 

зробити висновок, що право власності є матеріальним правом, щодо якого 

виникає найбільше судових спорів в країнах ЄС.  

У науковій літературі наголошують на синхронності підходів до 

регулювання відносин власності в країнах ЄС. Зокрема, існує трирівневе 

правове регулювання цих відносин: національне законодавство певної країни 

ЄС, право ЄС та Європейська конвенція з прав людини [215, с.95]. При чому 

під правом ЄС мається на увазі Хартія основних прав Європейського Союзу. 

Водночас вважаємо, що положення Європейської конвенції з прав людини та 

положення Хартії основних прав Європейського Союзу містять лише базові 

основоположні засади охорони та захисту такого абсолютного цивільного 

права як право власності. Натомість законодавство конкретної країни 

повинно розвинути такі положення та встановити максимальні стандарти 

захисту цього права.  

Водночас національне законодавство окремих країн ЄС більш звужено 

визначає окремі аспекти правової охорони права власності. Так, незважаючи 

на те, що міжнародними актами визнається право держави на націоналізацію, 

національне законодавство країн ЄС, зокрема, Польщі, не передбачає 

можливість застосування такої підстави припинення права власності, а 

реквізиція як підстава припинення права власності може застосовуватися 

лише у випадках, передбачених законодавством. Як вказує з цього приводу 

В.М. Коссак, законом встановлюються випадки позбавлення або обмеження 

права власності шляхом вилучення земельних ділянок, нерухомості, яка 

знаходиться на них, для суспільних потреб, і ця процедура відрізняється від 

конфіскації, яка є санкцією за правопорушення [90].  

В українському законодавстві також не передбачено націоналізації як 

підстави припинення права власності. Однак допускається реквізиція як 

оплатне вилучення майна на підставах, що встановлені законом, зокрема, у 
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разі стихійного лиха, аварії, епідемії, епізоотії та за інших надзвичайних 

обставин, з метою суспільної необхідності (ст. 353 ЦК України). Також 

національне законодавство передбачає можливість відчуження земельних 

ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які 

перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів 

суспільної необхідності, що врегульовано однойменним законом [177].  

В обох випадках (і при реквізиції, і при примусовому викупі) 

припинення права власності зумовлене публічними інтересами, а саме 

суспільною необхідністю (загальнодержавні інтересами або інтереси 

територіальної громади). Конфіскація відрізняється від оплатного вилучення 

майна тим, що вона являє собою позбавлення права власності на майно, при 

чому виключно за рішенням суду як санкція за вчинення правопорушення і 

лише у випадках, встановлених законом. Прикладом цивільно-правової 

конфіскації при порушенні абсолютних цивільних прав є вилучення з 

цивільного обороту та подальше знищення товарів, виготовлених або 

введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, 

матеріалів та знарядь, які використовувалися для виготовлення цих товарів 

(п.п. 3, 4 ч. 2 ст. 432 ЦК України). 

Щодо судової практики Європейського суду з прав людини слід 

відзначити, що рішення цього суду визначають, чи порушила певна 

європейська держава (в особі її органів влади, зазвичай судових) норми 

Європейської конвенції з прав людини, чи ні. Тому у науковій літературі 

слушно вказують, що рішення Європейського суду з прав людини не є 

набором виключно однозначних, жорстких, безальтернативних правил, 

радше це висновок, що міститься в мотивувальній частині рішення, набір 

обов’язкових і необов’язкових тверджень, які в подальшому застосовуються 

національними судами при розгляді інших спорів у цій категорії справ, 

зокрема і щодо права власності [234, с.8]. Погоджуємося з таким 

твердженням, оскільки дійсно рішення цього суду є певного роду орієнтиром 

для національних судів європейських країн, зокрема, є своєрідною вказівкою 
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на критерії, обставини, які мають оцінюватися, на способи їх оцінки. Проте, 

як слушно вказує Я.М. Романюк, кінцевий результат вирішення спору 

(задовольнити позов чи відмовити в його задоволенні) повинен належати до 

сфери розсуду національного суду певної країни ЄС [234, с.9]. 

Щодо кодифікації європейського приватного права у науковій літературі 

висловлюються різні позиції. Зокрема, як вказує Р.Ю. Ханик-Посполітак, 

концепція Європейського цивільного кодексу випливає з правових традицій 

континентальної Європи, і в ньому мають бути включені питання, як можна 

сказати, «чисто цивільного права», так і питання «торговельного права», 

тобто те, що зараз міститься в Торговельних (Комерційних) кодексах деяких 

держав-членів ЄС. Однією з цілей цього кодексу має бути усунення 

перешкод у створенні спільного ринку в ЄС, тому увага в роботі над 

проектом Цивільного кодексу Європи зосереджена на питаннях, щодо яких 

розбіжності не є такими істотними і, де можна знайти спільне рішення, а 

також питань, які найбільше стосуються бізнесової діяльності (в першу 

чергу, це має бути створення законодавчої основи права власності) [269, 

с.236].  

Справді цивільне і комерційне кодифіковане законодавство певною 

мірою конкурує між собою. Нерідко в країнах ЄС маємо таку ж ситуацію, як 

і в Україні, коли одночасно два кодекси – ЦК України і ГК України певною 

мірою по-різному врегульовують однорідні приватні відносини (зокрема, 

йдеться про такі абсолютні цивільні права як право власності і права 

інтелектуальної власності суб’єктів господарювання). Така ситуація потребує 

концептуального вирішення шляхом прийняття відповідних законодавчих 

змін до одного з ГК України шляхом виключення з нього суперечливих 

положень. На нашу думку, всі відносини, об’єктом яких є абсолютні цивільні 

права, повинні врегульовуватися одним кодифікованим актом – ЦК України. 

ГК України повинен врегульовувати лише особливості відносин, що 

виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між 
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суб'єктами господарювання, не втручаючись у зміст абсолютних цивільних 

прав. 

У країнах ЄС поширеною є практика наявності комерційних 

(підприємницьких) кодексів як регуляторів відносин у сфері підприємництва. 

Зокрема, такі кодифіковані акти діють у Франції, Австрії, Іспанії, Німеччині, 

Нідерландах, Португалії, Естонії та в інших країнах ЄС. Однак ці акти мають 

визначену сферу дії – вони регулюють комерційну (торговельну) діяльність 

підприємницьких юридичних осіб та підприємців, порядок організації 

бізнесу та укладення комерційних договорів, врегулювання комерційних 

спорів тощо. Аналізуючи проблематику дуалізму цивільного права та його 

міжгалузеві зв'язки, Р.А. Майданик зауважує, що українському законодавцю 

доцільно однозначно вирішити питання про віднесення господарських 

відносин до сфери регулювання нормами цивільного законодавства, під 

якими розуміються так звані горизонтальні відносини. Водночас на його 

думку структурно комплексні законодавчі акти містять цивільно-правові і 

публічно-правові норми, що зумовлює необхідність їх наукового поєднання з 

урахуванням сучасних досягнень науки господарського права і цивілістики 

[115, с.108]. 

Як бачимо, в країнах ЄС небезпідставно вже тривалий час 

замислюються  над кодифікацією приватного права ЄС. Чільне місце серед 

інститутів, правові норми яких пропонується уніфікувати та кодифікувати, 

займає інститут права власності як абсолютного цивільного права.  

Р.О. Стефанчук звертає увагу на те, що ЦК України в цілому містить 

достатнє підґрунтя приватно правових положень концептуального характеру, 

які дають можливість провести реформу приватного права і сформувати таке 

цивільне законодавство, яке буде відповідати вимогам, встановленим ЄС 

[254, с.97]. Варто погодитися з такою позицією, оскільки справді Україна 

повинна бути активним учасником процесу реформування європейського 

цивільного права, що особливо актуально в умовах дії Угоди про асоціацію 

між Україною та ЄС. На думку Р.О. Стефанчука, Україна також має 
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напрацювання, які доцільно запропонувати країнам ЄС для вдосконалення 

правового регулювання приватних цивільних відносин. На його думку, 

йдеться про такі абсолютні цивільні права як особисті немайнові права, 

оскільки в частині регламентації цього правового інституту цивільне 

законодавство України є одним з найбільш прогресивних в Європі, а 

практика його застосування може сформулювати нові напрямки розвитку 

європейського законодавства у цій сфері [254, с.99]. 

В контексті зближення правових систем України і ЄС загалом, і щодо 

цивільного права, зокрема, слід згадати про положення Закону України «Про 

Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу», який було прийнято ще у 2004 р. 

[185]. У розділі 1 цієї Загальнодержавної програми вказано, що метою 

адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу є 

досягнення відповідності правової системи України acquis communautaire з 

урахуванням критеріїв, що висуваються Європейським Союзом до держав, 

які мають намір вступити до нього, і адаптація законодавства України до 

законодавства ЄС є пріоритетною складовою процесу інтеграції України до 

Європейського Союзу, що в свою чергу є пріоритетним напрямом 

української зовнішньої політики. Отже, адаптація законодавства України до 

законодавства ЄС – це приведення існуючих законів України та інших 

нормативно-правових актів у відповідність з acquis communautaire. При 

цьому не слід забувати і про те, що майбутнє законодавство також повинно 

розроблятися з урахуванням цих положень щодо відповідності засадам, що 

діють в ЄС.  

У науковій літературі з цього приводу вказують, що сутність адаптації 

правової системи України до правової системи ЄС полягає у сприйнятті 

Україною європейської концепції права взагалі та концепції приватного 

права, зокрема, враховуючи при цьому що останнє за походженням та 

ідеологією є суто європейським концептом. Разом із тим, йдеться не про 

адаптацію «приватного права України» до «приватного права Європи», а про 
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адаптацію вітчизняної концепції цивільного права і положень українського 

цивільного законодавства до засад європейського права, і на такій основі 

відбувається й адаптація вітчизняного законодавства до європейської 

концепції права [277, с.43]. Йдеться насамперед про зближення 

концептуальних засад приватного права України і ЄС. Особливе місце в 

цьому процесі посідають засади функціонування правових інститутів, які 

визначають зміст абсолютних цивільних прав, таких як право власності 

(основа економічного розвитку), особисті немайнові права людини (як 

основа фізичного існування та соціального буття), права інтелектуальної 

власності (як основа творчого потенціалу та науково-технічного прогресу).  

Щодо правового регулювання відносин власності у цивільних кодексах 

Німеччини та Франції слід відзначити наступне. Сучасна німецька доктрина 

речового права є послідовно юридичною, про що вказують у науковій 

літературі [82, с.39]. Зокрема, Німецьке цивільне уложення не розщеплює 

право власності на приватне і публічне, але доктрина знає приватно- і 

публічно-правові способи регулювання відповідних відносин власності. За 

загальним правилом, речове право визначається як підвид абсолютних прав 

та частина правового порядку, що містить правила, які повинні відповідати 

пануванню людини над речами, і виконують захисну функцію і функцію 

належності даної речі певній особі та є правами панування. 

Щодо Цивільного кодексу Франції слід відзначити його багатогранність 

у регулюванні цивільних відносин, оскільки він містить положення не лише 

про право власності, а й про окремі особисті немайнові права, зокрема, такі 

як свобода особистості, свобода переконань тощо. Друга книга цього кодексу 

була присвячена регулюванню речових прав і спиралася на класичну 

класифікацію, відому з часів римського права: право власності (якому 

відводилося центральне місце) та речові права на чужі речі – узуфрукт, узус, 

сервітут тощо [5]. 

У науковій літературі відзначають, що Цивільний кодекс Франції 

використав римське тлумачення поняття власності як абстрактного і 
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абсолютного права, а саме у ст. 544 кодексу вказано, що власність – це право 

користуватися і розпоряджатися речами найбільш абсолютним чином, щоб 

користування не було таким, яке заборонено законами або регламентами 

[245, ст.112]. Фактично кодекс розвинув напрацьовані науковцями того часу 

положення про непорушність і недоторканність права приватної власності, 

передбачивши неможливість протиправного позбавлення цього права за 

винятком випадків, передбачених законом та в інтересах суспільства. Слід 

відзначити, що і в чинному законодавстві України містяться аналогічні 

положення, що свідчить про певне запозичення цих засад.  

Право власності за Цивільним Кодексом Франції трактується як право 

на індивідуальну, особисту сутність, тісно пов’язану з фізичною особою 

свого власника; колективна власність, здійснювана спільно багатьма 

фізичними або юридичними особами, після того, як була практично знищена 

революцією, знову повернулась у кодекс та стосувалася примноження 

капіталу (благ, землі)  (ст. 529), співвласності будівель ( ст. 664).  

Тому в науковій літературі наголошують, що рухома власність у Франції 

стала використовуватись частіше завдяки зростанню індустріального та 

фінансового капіталізму, а безтілесна власність також отримала велике 

значення з розвитком авторського права, патентного права винаходів і, як 

наслідок виникнення літературної та артистичної власності, індустріальної 

власності та комерційної власності [254, с.111].  

Відтак, як бачимо, поява окремих положень про право інтелектуальної 

власності вже простежувалася і в ЦК Франції. Ці положення стали основою 

для розвитку подальшого законодавчого регулювання відносин 

інтелектуальної власності. Але, враховуючи те, що норми про право 

інтелектуальної власності фактично містилися в главі про власність, можемо 

стверджувати про застосування в ті часи пропрієтарної теорії щодо правової 

природи права інтелектуальної власності (право інтелектуальної власності 

походить від права власності).  
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Дещо пізніше Цивільного кодексу Франції було прийнято і Німецьке 

цивільне уложення, яке базувалося на подібних положеннях. На думку                   

О.С. Кізлової, в певних проявах німецьке речове право близьке до 

відповідної частини українського цивільного права, але існують і серйозні 

відмінності: тісний зв'язок цивільного і публічно-правового підходів до 

власності як єдиного об'єкта, що має загальний зміст і властивості, незалежно 

від правового становища власності (федерація, земля, община, корпорація, 

індивід та ін.); для німецького права принципово і має серйозні наслідки 

розмежування речових і зобов'язальних відносин; немає тріади повноважень 

при визначенні змісту власності й незведеності володіння до однієї з 

правомочностей; ретельне регулювання стану належності речі до суб'єкта і 

способи захисту цього стану; та ряд інших [82, с.39].  

ЦК України також чітко розмежовує речові та зобов’язальні норми 

права та відносини, які ними врегульовані, про що свідчать відповідні книги 

ЦК України (книга Третя, в якій йдеться про речове право, та книга П’ята, 

яка врегульовує зобов’язальні правовідносини).  

Є.О. Харитонов з цього приводу відзначає потужний стійкий вплив 

німецької правової думки та Німецького цивільного уложення на 

формування доктрини цивільного права в Російській імперії та Австро-

Угорщині, а відтак і на українських землях [273, с.268].  

Слід відзначити, що континентальна правова система, в тому числі і 

щодо регулювання цивільних відносин, в подальшому розподілилася на два 

підвиди (дві підсистеми): романська (Франція, Бельгія, Італія, Іспанія, 

Нідерланди та ін.) і германська (ФРН, Швейцарія, Австрія, Угорщина та ін.).  

Саме цивільні кодекси Франції та Німеччини цьому посприяли. Тому 

германську та романську підсистеми виділяють залежно від того, 

законодавство якої країни взяте за основу: Франції (романська) чи Німеччини 

(германська). Вони мають багато спільного, але відрізняються наявністю в 

германському праві значної кількості публічно-правових елементів (засобів) 
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у регулюванні відносин між приватними особами, що не притаманне 

романській підсистемі.  

Зокрема, вище наводився приклад наявності норм публічного і 

приватного права в Німецькому цивільному уложенні щодо регулювання 

відносин власності. Також підсистеми відрізняються різною структурою 

цивільного права (цивільних кодексів) та ін.. А саме, структура кодексів у 

романській підсистемі – інституціональна (кодекс складається з конкретних 

правових інститутів); у германській підсистемі – пандектна (первісно 

складалася зі зведених коментарів норм римського права, нині містить 

норми, які стосуються всіх інститутів цивільного права й створюють так 

звану загальну частину, та окремі інститути, що становлять особливу 

частину) [286, с.8]. 

Ці два види європейської цивільної кодифікації (німецька та 

французька) є основними в формуванні інших цивільних кодифікацій. Але 

зважаючи на час їх прийняття, вони, безумовно, не можуть врахувати всі 

сьогоднішні потреби правового регулювання цивільних відносин. Зокрема, 

йдеться і про абсолютні цивільні права. В цих кодифікаціях, як вже 

вказувалося вище, досить детально описано положення лише про право 

власності як право абсолютне, і значно меншою мірою в них йдеться про 

окремі особисті немайнові права та права інтелектуальної власності. 

Звичайно, навіть ці законодавчі положення про право власності були 

редакційно викладені з урахуванням необхідності регулювання суспільних 

відносин, які існували на час прийняття цих кодексів. В подальшому в них 

вносилися зміни, але цих змін було небагато, і концептуально на 

регулювання відносин власності вони не вплинули.  

Кодекси окремих країн ЄС містять положення про особисті немайнові 

права. Так, у Німецькому цивільному уложенні передбачається право на ім’я, 

та, за допомогою складу цивільного правопорушення – делікту, захищаються 

такі особисті немайнові блага як життя, здоров’я, свобода та інші [2]. Також 

спеціальну нормативно-правову охорону знаходять такі особисті немайнові 



108 

блага як лікарська таємниця та інші професійні та службові таємниці, 

таємниця кореспонденції [161, с.57].  

ЦК Франції у первісній редакції не містив норм, спрямованих на 

закріплення та захист особистих немайнових прав. Одночасно, починаючи із 

середини ХІХ століття, французька судова практика для захисту особистих 

немайнових прав застосовувала норми, що встановлювали загальні 

положення про зобов’язання з деліктів відповідно до ст. 1382, 1383, 1384 

Цивільного кодексу Франції. Лише в 1970 році до ст. 9 ЦК Франції було 

внесено зміни, що містять положення про право кожного вимагати поваги до 

свого приватного життя, яке судовою практикою тлумачиться як таке, що 

охоплює й інші особисті немайнові права, такі як право на ім’я, зображення, 

інтимність, честь, репутацію тощо. У подальшому цивільно-правове 

регулювання особистих немайнових відносин було вдосконалено шляхом 

доповнення Цивільного кодексу у 1994 та 2004 роках статтями, які 

стосуються фізичної недоторканності (ст. 16-1 – 16-9), ідентифікації особи за 

допомогою генетичних відбитків (ст. 16-10 – 16-13), штучного запліднення 

(ст. 311-19, 311-20) [161, с.94]. 

Слід звернути увагу на ЦК Квебеку, який було розроблено під впливом 

французького та англійського права, та який є прикладом належного 

регулювання окремих абсолютних цивільних відносин, зокрема, таких, як 

особисті немайнові відносини, право власності. Так, у Книзі першій ЦК 

Квебеку йдеться про правовий статус осіб. Одними з перших норм кодексу є 

норми, які визначають зміст найважливіших особистих немайнових прав 

людини. Зокрема, у ст. 3 йдеться про те, що кожна людина має невід’ємне 

право на життя, право на недоторканність, право на повагу до його імені, 

репутації та приватності, і ці права є невід'ємними [3]. Кожна людина є 

недоторканною і має право на доброчесність (ст. 10 Кодексу). Окремі статті 

визначають зміст права на піклування, що включає в себе право на охорону 

здоров’я, право на належний догляд (ст. ст. 11-14) [3]. Тобто повага до 

людини та її особистих немайнових прав фактично є базовими засадами 
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цивільного законодавства Квебеку. Тому ЦК Квебеку посідає особливе місце 

серед кодифікацій цивільного права, оскільки на відміну від багатьох 

цивільних кодексів країн ЄС досить багато уваги приділяє охороні та захисту 

особистих немайнових прав. 

ЦК Польщі використовує поняття «особисті блага», серед яких виділяє 

здоров'я, свободу, честь, свободу совісті, ім'я або псевдонім, таємницю 

кореспонденції, недоторканність житла, а також наукову, художню, 

винахідницьку й раціоналізаторську творчість. У науковій літературі 

вказують, що особисті блага за законодавством Польщі захищені не тільки 

цивільним правом, але й іншими галузями права, у першу чергу йдеться про 

Конституцію Польщі, відповідно до якої у випадку порушення особистих 

благ громадянина може бути звернення за їхнім захистом до 

Конституційного Суду або до Представника громадянських прав [124]. 

Цивільні кодекси інших європейських країн (наприклад, Австрії, 

Швейцарії та інших) хоча і містять окремі положення про особисті немайнові 

права (такі, як право на ім'я, право на захист честі і гідності тощо), але ці 

положення знаходяться у відповідних підрозділах про фізичну особу та її 

правовий статус. Зокрема, ЦК Австрії (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch) 

містить такі правові норми у частині першій, яка присвячена регулюванню 

правового статусу особи (ст. ст. 15-38 ЦК Австрії) [1]. Аналогічний підхід 

використано і в ЦК Швейцарії, а саме частина перша кодексу визначає 

правовий статус фізичної особи та її основні права. Зміст окремих особистих 

немайнових прав розкрито у статтях, які визначають правоздатність та 

дієздатність фізичної особи (ст. ст. 11-38) [8].  

Як бачимо, цивільні кодифікації Німеччини, Франції, Польщі небагато 

уваги приділяють регулюванню особистих немайнових відносин. Це свідчить 

про те, що особистим немайновим правам не приділено настільки багато 

уваги, як в ЦК України, де цим положенням виділено цілу Книгу Другу. 

Натомість Європейські цивільні кодекси не містять окремих розділів, які б 

врегульовували ці відносини. Тому ЦК України справді займає передове 
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місце у цивільно-правовому регулюванні цих відносин. На думку                            

З.В. Ромовської, пандектна система цивільного законодавства країн ЄС має 

своїм недоліком те, що в ній зазвичай не знаходиться місця для положень про 

особисті немайнові права та права інтелектуальної власності; натомість                     

ЦК України увібрав у себе все позитивне з пандектної системи, і поряд з тим 

до ЦК України були включені Книга «Особисті немайнові права фізичної 

особи» та Книга «Право інтелектуальної власності», тобто те, чого в 

пандектах не було [237, с.132]. Справді в цій частині ЦК України можна 

наводити як приклад найсучаснішої кодифікації усіх цивільних відносин. 

На рівні Директив та Регламентів ЄС особисті немайнові права 

визначені не дуже детально. Заслуговує на увагу Директива ЄС «Про захист 

фізичних осіб при обробці персональних даних і про вільне переміщення 

таких даних» від 24 жовтня 1995 року [190], відповідно до якої передбачено 

захист основних прав і свобод фізичних осіб, їхнє право на невтручання в 

особисте життя при обробці персональних даних шляхом визначення 

загальних правил законності такої обробки. Положення цієї Директиви були 

імплементовані у національне законодавство членів ЄС (Німеччина, Франція 

та ін.).  

Цивільне законодавство Німеччини та Франції містить окремі 

законодавчі акти, які врегульовують відносини, пов’язані з інтелектуальною 

власністю та особистими немайновими правами.  

Зокрема, у Франції прийнято Кодекс інтелектуальної власності. 

Фактично цей нормативно-правовий акт систематизував всі законодавчі 

положення щодо інтелектуальної власності. Критики французького Кодексу 

інтелектуальної власності вказують, що це швидше проста інкорпорація, 

причому не кращої якості, яка не вирішує питань глибокої і всебічної 

систематизації [26, с.119].  

Загалом слід відзначити, що станом на сьогодні законодавство країн ЄС 

перебуває під впливом права ЄС, адже директиви і регламенти, які 

приймаються для всього ЄС, врегульовують досить багато аспектів 
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здійснення окремих цивільних прав, в тому числі і щодо інтелектуальної 

власності, особистих немайнових прав тощо. Така законотворчість в межах 

ЄС певною мірою спрямовує національне законодавство у цих сферах, але і 

водночас залишає окремі можливості для власного законотворення.  

Цивільні кодифікації інших країн ЄС, які були прийняті пізніше, вже 

більш повно врегульовують відносини, пов’язані із абсолютними цивільними 

правами. Водночас віднесення норм права інтелектуальної власності до 

цивільного кодифікованого законодавства не є характерним для більшості 

країн Європи, на що наголошують і в науковій літературі [26, .118]. 

Наприклад, у ЦК Італії містяться норми про авторське право, суміжні права, 

патенти, корисні моделі, торговельні марки тощо [278]. У науковій 

літературі, аналізуючи кодифікації країн ЄС щодо закріплення відповідних 

норм про право інтелектуальної власності, відзначають наступне. Найбільш 

авторитетними і юридично довершеними в Європі вважаються саме патентні 

закони (а не кодекси) таких країн як Австрія (1970 р.), Німеччина (1981 р.), 

Франція (як частина Кодексу інтелектуальної власності), Швейцарія                      

(1952 р.). Також в якості законів та декретів були видані відповідні Кодекси 

промислової власності Іспанії та Португалії, а у Нідерландах досі точаться 

гострі юридичні дискусії щодо термінологічної і змістовної складових 

поняття «право інтелектуальної власності», що спричинило неприйняття 

частини 9 (Право інтелектуальної власності) ЦК Нідерландів [26]. Такий 

підхід до правового регулювання зумовлений наявністю Європейської 

патентної конвенції, яка діє з 1973 р., і на виконання якої країни ЄС 

приймали відповідні патентні закони (кодекси), які є досить уніфікованими, 

але, безумовно, кожен з них має певні особливості.  

З аналізу даних, які містяться на сайті Всесвітньої організації 

інтелектуальної власності вбачається, що більшість країн ЄС мають чимало 

спеціальних законів, які врегульовують відносини інтелектуальної власності. 

Для прикладу, в Іспанії таких законів – понад 110 [77], в Австрії – близько 60 

[10] (з яких більшість – це федеральні закони), в Бельгії – понад 40 [17] 
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(окремі положення про інтелектуальну власність містяться в Кодексі 

економічних прав), в Німеччині та Греції – понад 50 [139], в Нідерландах – 

близько 30 [138] тощо.  

Тому з викладеного вище випливає, що цивільні кодифікації більшості 

країн Європи, на відміну від ЦК України, зазвичай не містять норм про такі 

абсолютні цивільні права, як права інтелектуальної власності. Натомість на 

рівні законів ці відносини врегульовані досить детально, і окрім того, ці 

відносини врегульовано також на рівні Директив та Регламентів ЄС, які є 

обов’язковими для застосування в країнах ЄС. 

У науковій літературі висловлена думка, що слід взяти за основу 

кодифіковані акти провідних європейських держав, таких, як Франція, 

Австрія, однак із врахуванням особливостей вітчизняної правової системи, та 

зосередити всі правові норми та правила, що стосуються охорони права 

інтелектуальної власності, в одному законодавчому акті, оскільки це 

полегшило б користування законодавством про інтелектуальну власність 

[293, с.34]. Вказана позиція заслуговує на увагу, однак, вважаємо, що 

запозичувати можна кращі положення правового регулювання не лише із 

законодавчих актів Франції та Австрії, а й з відповідних законів інших країн. 

Водночас імплементувати слід лише те, що справді може вдосконалити 

регулювання цих абсолютних цивільних прав в Україні. Щодо зосередження 

всіх норм, що регулюють відносини інтелектуальної власності в одному 

законодавчому акті, вважаємо неперспективним підхід, який зараз обрано 

законодавцем (в Книзі Четвертій ЦК України та відповідних спеціальних 

законах), для регулювання відносин інтелектуальної власності. Адже, ЦК 

України визначає загальні положення щодо інтелектуальної власності 

(суб’єкти, об’єкти, зміст прав, основні засади всіх інститутів тощо), а 

спеціальне законодавство деталізує положення ЦК України. Тому механічна 

систематизація або інкорпорація законів у цій сфері не внесе якісно нових 

змін до регулювання цих відносин. 
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На нашу думку, неважливо, де містяться відповідні норми щодо 

регулювання абсолютних цивільних прав – чи в цивільних кодексах, чи 

інших законодавчих актах цивільно-правового спрямування. Важливим є 

якісний аспект такого регулювання, який би забезпечив належне здійснення 

та захист відповідних цивільних прав. Звичайно, ЦК України в цьому 

контексті в порівнянні з відповідними європейськими цивільними кодексами 

є зразком інституційного закріплення відповідних правових норм, які 

врегульовують різні відносини, змістом яких є абсолютні цивільні права 

(Книга Друга врегульовує особисті немайнові права, Книга Третя – право 

власності і інші речові права, Книга Четверта – права інтелектуальної 

власності, Книга Шоста – спадкові права).  

Отже, в країнах ЄС триває процес кодифікації приватного права. 

Абсолютні цивільні права посідають важливе місце в цьому процесі, адже 

наявність уніфікованого підходу до правового регулювання відповідних 

відносин дозволить більш ефективно реалізовувати та захищати абсолютні 

права у разі порушення. Окрім того, уніфіковані законодавчі підходи 

сприятимуть виробленню однакової і правильної практики їх 

правозастосування.  

Закріплення абсолютних цивільних прав в ЦК України та кодифікаціях 

приватного права країн ЄС відображає їх вагоме місце в системі цивільного 

права загалом. В країнах ЄС цивільні кодифікації спрямовані на детальне 

регулювання переважно майнових цивільних прав, таких як право власності, 

спадкове право. Цивільні кодекси Німеччини, Франції, Австрії та інших країн 

містять багато правових норм щодо регулювання цих відносин, і таке 

регулювання є досить якісним та стабільним, оскільки норми щодо права 

власності, спадкування практично не зазнавали змін.  

Особисті немайнові права також відображені в цивільних кодифікаціях 

країн ЄС. Однак зазвичай норми про них містяться у цих кодексах в 

контексті визначення правового статусу фізичної особи, її правоздатності та 

дієздатності (наприклад, цивільні кодифікації Німеччини, Австрії, 
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Швейцарії). Особистим немайновим правам в цивільних кодифікаціях ЄС не 

приділено настільки багато уваги, як в ЦК України, де цим положенням 

виділено цілу Книгу Другу. Натомість Європейські цивільні кодекси не 

містять окремих розділів (книг), які б врегульовували ці відносини. Також 

цивільні кодифікації країн ЄС переважно не містять норм щодо права 

інтелектуальної власності. Ці відносини зазвичай врегульовані окремими 

законодавчими актами (кодекси та численні закони). Така практика 

притаманна Австрії, Іспанії, Німеччині, Португалії,Франції, Швейцарії та 

іншим країнам.  

Цивільне законодавство країн ЄС має своїм недоліком те, що в ньому 

зазвичай не знаходиться місця для положень про особисті немайнові права та 

права інтелектуальної власності. Натомість ЦК України можна наводити як 

приклад найсучаснішої кодифікації усіх цивільно-правових норм, які повною 

мірою врегульовують всі абсолютні цивільні відносини. 
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Висновки до 1 Розділу 

1. Дослідження абсолютних цивільних прав в науковій літературі 

характеризуються тим, що вони зазвичай стосуються наукового аналізу 

окремих видів абсолютних цивільних прав (особисті немайнові права, їх 

види, право власності, інші речові права, права інтелектуальної власності, 

спадкове право). Кожен вид абсолютних цивільних прав має свої 

особливості, відповідну теоретичну базу дослідження та спеціальне правове 

регулювання.  

Узагальнюючи наукові дослідження щодо особистих немайнових прав, 

відзначаємо, що їх система включає в себе як універсальні особисті 

немайнові права, які носять фундаментальний характер та належать усім без 

винятку фізичним особам, так і спеціальні особисті немайнові права, якими 

наділені лише окремі фізичні особи (у випадках, прямо передбачених 

законом). 

Відзначаємо наукові доробки О.В. Дзери, Р.А. Майданика,                              

Я.М. Шевченко щодо інституту речових прав, у яких слушно наголошується 

на необхідності подальшого дослідження цієї тематики, що мало би 

спрямовуватися на правильне визначення напрямів вдосконалення 

законодавства у цій сфері з урахуванням позитивного європейського досвіду. 

Дослідження спадкових прав є важливими з огляду на те, що здійснення 

права на спадкування зумовлює виникнення іншого абсолютного цивільного 

права – права власності. На нашу думку, потребують вдосконалення окремі 

аспекти реалізації спадкоємцями їх права на спадкування, на оформлення 

спадщини, і саме нові доктринальні підходи здатні допомогти у вирішенні 

цих проблемних питань. 

2. Наукові дослідження інституту прав інтелектуальної власності 

повинні бути спрямовані на створення передумов для забезпечення широкого 

використання результатів інтелектуальної, творчої діяльності, на створення 

сприятливого середовища для належної охорони та захисту прав суб'єктів 

інтелектуальної власності. Сучасний стан правової охорони інтелектуальної 
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власності в Україні потребує більш масштабних і фундаментальних 

досліджень її проблем. 

На сьогодні в теорії цивільного права приділено небагато уваги розвитку 

концепцій абсолютних цивільних прав. Більшість з теорій (концепцій) були 

висловлені та розвинуті протягом ХХ століття як науковцями загальної теорії 

права та держави, так і представниками науки цивільного права. Окремі 

концепції вже втратили свою актуальність, оскільки широко застосовується 

певне розуміння правовідношення, в якому суб’єкти вступають у відносини 

для набуття певних благ, у зв’язку з чим у них виникають взаємні права та 

обов’язки. Тому теорії, в яких йдеться про те, що абсолютні правовідносини 

(і абсолютне цивільне право) існують між суб’єктом та об’єктом, не 

потребуючи іншого (зобов’язаного) суб’єкта, вже є застарілими та не 

відображують існуючих суспільних відносин.  

Безумовно, перспективними теоріями (концепціями) є на сьогодні ті, які 

тим чи іншим чином обґрунтовують існування абсолютного цивільного права 

в межах абсолютного правовідношення, оскільки насправді абсолютне 

цивільне право (як зрештою і будь-яке інше право) не може існувати поза 

межами правовідносин, оскільки кожному праву однієї сторони (суб’єкта) 

кореспондує обов’язок іншої сторони (яка може бути представлена однією 

або кількома особами, а в нашому випадку – «усіма іншими особами»). Такі 

концепції обґрунтовуються зазвичай представниками науки цивільного 

права. Натомість представники теорії права нерідко притримувалися 

відмінних позицій. 

3. Вважаємо, що, незважаючи на абсолютний характер досліджуваних 

цивільних прав, слід також зважати на те, що цим правам все ж притаманна 

наявність певних обмежень. Однак ці обмеження, хоча і впливають на 

можливість здійснення цих прав, окреслюючи межі свободи особи, але вони є 

цілком виправдані з огляду на мотиви їх встановлення. Зазвичай причинами 

встановлення певних обмежень абсолютних цивільних прав є інтереси 

суспільства загалом (так звані публічні інтереси) та інтереси інших 
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конкретних осіб, адже право особи закінчується там, де починається право 

іншої. Саме тому законодавець часто виправдано передбачає межі здійснення 

певного права або встановлює певні обмеження.  

Абсолютні цивільні права посідають важливе місце як в системі 

цивільного права України, так і країн ЄС. Всі інститути абсолютних 

цивільних прав (особисті немайнові права, право власності та інші речові 

права, права інтелектуальної власності, спадкове право) входять до системи 

цивільного права країн ЄС та України, однак не всі ці інститути відображені 

у відповідних цивільних кодифікаціях, оскільки окремі норми містяться у 

спеціальних законах. Класичні Цивільні кодекси країн ЄС (Німеччини, 

Франції), які в подальшому стали основою для розробки відповідних 

кодифікованих актів більшості країн Європи, були прийняті у ХІХ столітті і 

мало змінювалися впродовж свого існування. Ці кодекси створені за 

пандектною та інституційною системою та містять загальні положення, які 

застосовуються в подальшому до всіх правових інститутів, а також 

включають в себе положення про речові права та зобов’язальні відносини. Ці 

кодекси традиційно достатньо багато уваги приділяють правовому 

регулюванню речових прав та спадкових прав, містять базові положення про 

особу та її права. Це зумовлено рецепцією відповідного підходу правового 

регулювання з римського права. Окрім того, вчення про особу та її права 

(особисті немайнові права) були розвинуті науковцями лише у ХІХ-ХХ 

столітті, що вплинуло на їх відображення в законодавстві країн ЄС. У 

багатьох країнах ЄС особисті немайнові права розглядаються не лише як 

абсолютні цивільні права, але як основні права людини загалом без прив’язки 

до цивільного права. Інститут прав інтелектуальної власності також почав 

стрімко розвиватися лише наприкінці ХІХ століття, що зумовило його 

поступове включення в систему цивільного права більшості країн ЄС.   

4. Система цивільного права України включає в себе всі інститути 

абсолютних цивільних прав та відображена в структурі ЦК України. 

Послідовність викладу цих інститутів в ЦК України свідчить про 
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пріоритетність особистих немайнових прав перед іншими абсолютними 

цивільними правами. Такий законодавчий підхід в жодному разі не 

применшує значимості речових прав, спадкового права, прав інтелектуальної 

власності як інститутів цивільного права, але підкреслює важливість правової 

охорони сфери особистого, приватного життя людини.  

5. Абсолютні цивільні права за змістом самого права поділяються на 

особисті немайнові права фізичної особи, речові права, права інтелектуальної 

власності, право на спадкування. 

За строком дії абсолютного права вони поділяються на ті, які строкові, 

та ті, які безстрокові. Водночас і строкові абсолютні цивільні права можуть 

мати різний строк дії. Строковість абсолютних цивільних прав може 

проявлятися по різному залежно від виду абсолютного права. Строковість/ 

безстроковість/ довічність певного абсолютного цивільного права має 

значення для можливості його здійснення, адже сплив строку дії права 

зумовлює його припинення.  

Абсолютні цивільні права можуть бути пов’язані з особою або з майном. 

Так, особисті немайнові права засвідчують нерозривний зв'язок права і його 

носія, який неможливо роз’єднати. Невід’ємність від особи зумовлює те, що 

таке право фактично припиняється лише у зв’язку із смертю суб’єкта 

правовідносин. Натомість речові права, майнові права інтелектуальної 

власності носять майновий характер.  

Абсолютні цивільні права можуть бути як невідчужувані, так і можуть 

передаватися іншим особам. Так, особисті немайнові права фізичної особи та 

особисті немайнові права інтелектуальної власності є невідчужуваними. 

Натомість речові права, майнові права інтелектуальної власності (за 

винятком тих, що передбачені законом, зокрема, майнові права на 

комерційне найменування, на зазначення походження товару та деякі інші) 

можуть бути предметом цивільно-правових договорів та відповідно можуть 

переходити до від їх власників до інших осіб (при чому неодноразово).  
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Абсолютні цивільні права поділяються на ті, які виникають в силу 

народження фізичної особи (зокрема, право на життя, право на повагу до 

гідності і честі, право на охорону здоров’я тощо), і ті, які набуваються в 

процесі життя, діяльності тощо (зокрема, право власності може набуватися як 

за договорами, так і в разі створення або переробки речі, а також за іншими 

підставами, що передбачені законом). 

Абсолютні цивільні права поділяються на ті, які потребують 

легітимізації з боку держави, і ті, які цього не потребують. Зокрема, особисті 

немайнові права виникають з народження, авторське право на твір виникає з 

моменту його створення, право на комерційне найменування – з моменту 

його першого використання. Натомість права на нерухомість, права 

інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок, 

торговельну марку виникають з моменту видачі компетентним органом 

держави відповідного свідоцтва, патенту, іншого правовстановлюючого 

документу тощо. 

6. Закріплення абсолютних цивільних прав в ЦК України та 

кодифікаціях приватного права країн ЄС відображає їх вагоме місце в 

системі цивільного права загалом. В країнах ЄС цивільні кодифікації 

спрямовані на детальне регулювання переважно майнових цивільних прав, 

таких як право власності, спадкове право. Цивільні кодекси Німеччини, 

Франції, Австрії та інших країн містять багато правових норм щодо 

регулювання цих відносин, і таке регулювання є досить якісним та 

стабільним, оскільки норми щодо права власності, спадкування практично не 

зазнавали змін.  

Особисті немайнові права також відображені в цивільних кодифікаціях 

країн ЄС. Однак зазвичай норми про них містяться у цих кодексах в 

контексті визначення правового статусу фізичної особи, її правоздатності та 

дієздатності (наприклад, цивільні кодифікації Німеччини, Австрії, 

Швейцарії). Особистим немайновим правам в цивільних кодифікаціях ЄС не 

приділено настільки багато уваги, як в ЦК України, де цим положенням 
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виділено цілу Книгу Другу. Натомість Європейські цивільні кодекси не 

містять окремих розділів (книг), які б врегульовували ці відносини. Також 

цивільні кодифікації країн ЄС переважно не містять норм щодо права 

інтелектуальної власності. Ці відносини зазвичай врегульовані окремими 

законодавчими актами (кодекси та численні закони). Така практика 

притаманна Австрії, Іспанії, Німеччині, Португалії, Франції, Швейцарії та 

іншим країнам.  

Цивільне законодавство країн ЄС має своїм недоліком те, що в ньому 

зазвичай не знаходиться місця для положень про особисті немайнові права та 

права інтелектуальної власності. Натомість ЦК України можна наводити як 

приклад найсучаснішої кодифікації усіх цивільно-правових норм, які повною 

мірою врегульовують всі абсолютні цивільні відносини. 
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РОЗДІЛ 2 

ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ АБСОЛЮТНИХ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ В 

УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄС 

 

2.1. Поняття здійснення цивільних прав 

На проблемі здійснення суб’єктивних прав загалом, здійснення 

цивільних прав, здійснення абсолютних цивільних прав, зокрема, завжди 

була зосереджена увага науковців. Ця проблема зберігає свою актуальність і 

на сьогодні. Не дивлячись на численні наукові розвідки у цьому напрямі, 

здійснені у різні періоди розвитку теорії права та цивільного права, зокрема, 

до дослідження питань здійснення прав звертаються і зараз [98, с.94]. 

У науковій літературі одностайно обґрунтовується позиція, що 

здійснення суб’єктивного права є чи не найважливішим за сам факт 

закріплення такого права на законодавчому рівні. Свого часу С.М. Братусь 

зазначав, що суб’єктивне право як юридична воля (можливість і 

забезпеченість певної поведінки) нерозривно пов’язане з його здійсненням 

[28, с.32-33]. Здійснення суб’єктивного права є головною цінністю самого 

права [125, с.11; 130], метою та серцевиною права [15], найважливішим 

моментом буття і призначення права [126, с.53]. 

Відтак, у науковій літературі здійснення цивільного права визначають 

як реалізацію міри можливої поведінки управомоченої особи шляхом 

здійснення належних їй правомочностей (права на власні дії, права на чужі 

дії та права на захист) [25, с.254]. Здійсненням суб’єктивного права 

вважається фактичне вчинення таких дій, актів реальної поведінки особи, 

можливість вчинення яких надана цій особі шляхом закріплення за нею 

(набуття) суб’єктивного цивільного права [98, с.18]. Розвиваючи свою думку, 

О.О. Кот зазначає, якщо суб’єктивне цивільне право є гарантованою 

можливістю (владою, свободою), певної поведінки, то, вочевидь, логічно 

буде припустити, що здійснення суб’єктивного цивільного права в найбільш 
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загальному розумінні є вчинення уповноваженим суб’єктом певних актів 

поведінки, які відповідають наданій можливості (моделі поведінки) [98, с.18]. 

Для характеристики здійснення цивільних прав важливими є принципи 

їх здійснення. У ст. 3 ЦК України закріплені загальні засади цивільного 

законодавства. Засади та принципи – синонімічні поняття. Отже, такими 

засадами є: неприпустимість свавільного втручання у сферу особистого 

життя людини; неприпустимість позбавлення права власності, крім випадків, 

встановлених Конституцією України та законами; свобода договору; свобода 

підприємницької діяльності, яка не заборонена законом; судовий захист 

цивільного права та інтересу; справедливість, добросовісність та розумність. 

За своєю значимістю зазначені засади-принципи варто розглядати не 

тільки як засади цивільного законодавства, а й приватного права загалом. Ці 

засади покладаються і в основу здійснення цивільних прав. Тобто при 

здійсненні належних суб’єкту прав, він має керуватися цими засадничими 

положеннями. Не вдаючись до конкретного аналізу змістовної сутності засад 

цивільного права, що виходить за межі предмету нашого дослідження, 

зосередимо увагу на засадах-принципах здійснення цивільних прав.  

Загальні засади, закріплені у ст. 3 ЦК України, можуть знаходити свою 

конкретизацію, деталізацію, доповнення у принципах, покладених в основу 

здійснення цивільних прав. Такі засади можливо встановити на підставі 

аналізу норм ст. 12 ЦК України. Насамперед йдеться про свободу здійснення 

суб’єктивних цивільних прав. 

Отже, відповідно до приписів ст. 12 ЦК України, особа здійснює свої 

цивільні права вільно, на власний розсуд. Саме у такому законодавчому 

підході знаходить свій вираз принцип диспозитивності у здійсненні 

цивільного права. Про це слушно зауважує З.В. Ромовська [238, с.426].                     

Н.С. Кузнєцова вважає, що в юридичних межах свободи, тобто, в межах 

суб’єктивного права, кожен має можливість діяти на свій розсуд. 

Уповноважена особа є носієм свободи як стосовно своїх власних дій, так і 

щодо свободи від стороннього втручання [101, с.55]. На думку                               
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Я.М. Шевченко, диспозитивність цивільного права має бути розвинена, 

зокрема, через надання особам – учасникам цивільно-правових відносин – 

широкої можливості здійснювати належні їм права за власним розсудом [294, 

с.216]. 

Варто погодитися з позицією науковців, які розуміють розсуд у 

контексті здійснення суб’єктивного цивільного права, як усвідомлення 

суб’єктом мети та конкретних способів її досягнення і прийняття свідомого 

рішення, тобто вибору одного з варіантів поведінки у межах існуючого 

суб’єктивного права. Отже, здійснення суб’єктивного цивільного права є 

вольовою поведінкою [98,с.30-33]. 

Із законодавчого положення про те, що особа здійснює свої права 

вільно, на власний розсуд, слідує важливий висновок, що особа не може 

примушуватися до здійснення належного їй права. Відповідно до ч. 2 ст. 14 

ЦК України особа не може бути примушена до дій, вчинення яких не є 

обов’язковим для неї. Тобто у разі відсутності імперативних законодавчих 

приписів про необхідність вчинення певних дій, особа діє вільно, без 

примусу та спонукання до певної поведінки.  

Свого часу Г.Ф. Шершеневич характеризував цивільні правовідносини 

як вільні відносини, засновані на рівності й добрій волі сторін, їх ініціативі, 

які не терплять примусу і підкорення будь-якої із сторін [298, с.585]. Така 

характеристика зберігає свою актуальність і сьогодні. 

О.О. Кот виділяє принцип гарантованості здійснення права [98, с.79-

80]. Хоча такий принцип законодавчо не закріплений, але його змістовна 

сутність послідовно проявляється через диспозитивність законодавчого 

регулювання загалом, закріпленням права на захист у разі порушення 

суб’єктивного права та можливостей його здійснення.  

На думку науковця важливе значення у сенсі ефективної реалізації 

суб’єктивного права має принцип здійснення його відповідно до його мети. 

Здійснення суб’єктивного цивільного права має бути націлене на досягнення 

саме цієї мети, заради якої це право сконструйоване загалом і надане 
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конкретній особі. Відступ від мети (або призначення) суб’єктивного права 

повинен вважатись відхиленням від звичайної поведінки суб’єкта 

приватноправових відносин [98, с.78].  

Такий підхід видається дискусійним і певною мірою не узгоджується з 

принципом свободи здійснення суб’єктивних цивільних прав. Адже сама 

особа вирішує здійснювати чи не здійснювати належне їй право, крім тих 

випадків, коли закон вимагає активної поведінки носія права. Тому особа 

вільна і у виборі досягати мети «заради якої це право сконструйоване загалом 

і надане конкретній особі» чи не досягати. 

Законодавчо встановлені випадки необхідності здійснення 

суб’єктивного права відповідно до цільового призначення є лише окремими 

випадками. Тому окремі прояви здійснення права відповідно до його мети 

(цільового призначення) не можуть розглядатися як загальний принцип 

здійснення суб’єктивних цивільних прав. Такий підхід виправданий, якщо 

мету (призначення) права розглядати широко, не тільки з точки зору його 

цільового використання. Право у найбільш загальному виразі здійснюється з 

правомірною метою для досягнення певних інтересів суб’єкта. У такому разі 

можливо вести мову про здійснення прав відповідно до його мети. 

Для здійснення суб’єктивного цивільного права необхідними є певні 

передумови. Насамперед, йдеться про наявність в особи конкретного права, 

тобто законодавче його визнання у формі загального дозволу чи прямого 

закріплення та правомірні підстави набуття такого права конкретною 

особою. Здатність мати цивільні права та обов’язки мають усі фізичні особи 

(ч. 1 ст. 25 ЦК України). Такий стан охоплюється поняттям цивільної 

правоздатності. 

Наступною передумовою здійснення права є наявність в особи – 

суб’єкта права – належного обсягу цивільної дієздатності як здатності своїми 

діями набувати для себе цивільних прав і самостійно їх здійснювати, а також 

здатність своїми діями створювати для себе цивільні обов’язки, самостійно їх 
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виконувати та нести відповідальність у разі їх невиконання (ч. 1 ст. 30 ЦК 

України). 

Обсяг цивільної дієздатності фізичної особи безпосередньо впливає на 

її здатність здійснювати ті чи інші права. Так, наприклад, відповідно до 

норми ст. 21 ЦК України малолітня особа має право самостійно вчиняти 

дрібні побутові правочини та здійснювати особисті немайнові права на 

результати інтелектуальної творчої діяльності, що охороняються законом. 

Неповнолітня особа у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років, 

відповідно до приписів ст. 32 ЦК України, крім дрібних побутових 

правочинів має право: самостійно розпоряджатися своїм заробітком або 

іншими доходами; самостійно здійснювати права на результати 

інтелектуальної, творчої діяльності, що охороняються законом; бути 

учасником (засновником) юридичних осіб, якщо це не заборонено законом 

або установчими документами юридичної особи; самостійно укладати 

договір банківського вкладу (рахунку) та розпоряджатися вкладом, внесеним 

нею на своє ім’я. Інші правочини така особа вчиняє за згодою батьків 

(усиновителів) або піклувальника. Фізична особа, цивільна дієздатність якої 

обмежена, може самостійно вчиняти лише дрібні побутові правочини. Усі 

інші правочини вчиняються нею за згодою піклувальника (ст. 37 ЦК 

України). А відповідно до ст. 41 ЦК України недієздатна фізична особа не 

має права вчиняти будь-якого правочину. Правочини від її імені та в її 

інтересах вчиняє її опікун. Особи з повною цивільною дієздатністю можуть 

вільно здійснювати будь-які права та набувати будь-які обов’язки. 

Наступною передумовою здійснення суб’єктивного цивільного права є 

відсутність юридичних та фактичних перешкод для відповідної поведінки 

суб’єкта. Наприклад, відповідно до ч. 4 ст. 373 ЦК України власник 

земельної ділянки має право використовувати її на свій розсуд, відповідно до 

її цільового призначення. Таким чином, здійснення суб’єктом належного 

йому права власності на земельну ділянку обмежується юридично, через 

встановлення вказівки на цільове використання ділянки.  



126 

Фактичні перешкоди у здійсненні права можуть носити суб’єктивний 

характер. Наприклад, суб’єкт не може здійснювати належне йому право за 

станом здоров’я. У такому разі йому на допомогу може прийти інститут 

представництва, помічника, опікунства, чи таке нездійснення може носити 

тимчасовий характер та з перебігом хвороби суб’єкт особисто здійснюватиме 

належні йому права. 

Ще однією передумовою здійснення права є належний суб’єкт 

здійснення права. Особа може здійснювати свої права особисто або 

передавати здійснення окремих повноважень іншим особам – її 

представникам. Передання повноважень має здійснюватись на належній 

правовій підставі, наприклад, шляхом видання довіреності. Відповідно до ч. 

1 ст. 238 ЦК України представник може бути уповноважений на вчинення 

лише тих правочинів, право на вчинення яких має особа, яку він представляє. 

У певних випадках, встановлених законом, здійснення права допускається 

лише особисто. Наприклад, відповідно до ч. 2 ст. 1234 ЦК України право на 

заповіт здійснюється особисто. 

Відповідно до ч. 2 ст. 12 ЦК України нездійснення особою своїх 

цивільних прав не є підставою для їх припинення, крім випадків, 

встановлених законом. Таким чином, нездійснення свого права, за загальним 

правилом, не може тягнути жодних негативних наслідків для його носія. Але 

у певних випадках закон вимагає активної поведінки від суб’єкта права. 

Наприклад, виходячи з аналізу норм ст. 344 ЦК України, набувальна давність 

– нездійснення особою належного їй права власності на нерухоме майно чи 

на рухому річ може призвести, за наявності законодавчо встановлених умов, 

до набуття відповідного права у набувача на підставі набувальної давності. 

Невикористання сервітуту протягом трьох років підряд є підставою для його 

припинення відповідно до ч. 1 ст. 406 ЦК України. 

Відповідно до ч. 3 ст. 12 ЦК України особа може відмовитися від свого 

майнового права. Відмова від права має наслідком його припинення для 

суб’єкта. Така відмова не може тягнути жодних негативних (застосування 
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засобів відповідальності) чи будь-якого іншого характеру наслідків для 

суб’єкта. Відмова від права і, відповідно, відмова від його здійснення є актом 

вольової, усвідомленої поведінки особи. Якщо відмова вчиняється під 

тиском, обманом, погрозою, насильством тощо, то вона не може призвести 

до припинення права. Наприклад, у разі укладення правочину, спрямованого 

на відчуження майна (припинення права власності суб’єкта) під впливом 

помилки, обману, погрози, насильства, збігу тяжких обставин, тобто коли 

йдеться про відсутність єдності волі та волевиявлення у правочині                       

(ст.ст. 229-233 ЦК України), такий правочин може бути визнаний недійсним 

(оспорюваний правочин). 

У певних випадках законодавець передбачає особливий порядок 

відмови від права. Зокрема, відповідно до ст. 347 ЦК України, особа може 

відмовитися від права власності на майно, заявивши про це або вчинивши 

інші дії, які свідчать про її відмову. У такому разі право власності 

припиняється з моменту вчинення таких дій. Якщо ж особа відмовляється від 

права власності на майно, права на яке підлягають державній реєстрації 

(нерухоме майно), право власності на нього припиняється з моменту 

внесення за заявою власника відповідного запису до державного реєстру 

речових прав та їх обтяжень. 

Слід розрізняти нездійснення права та відмову від нього як за 

зовнішніми проявами вольової поведінки суб’єкта – носія суб’єктивного 

права, так і за правовими наслідками. Нездійснення права – це завжди 

пасивна поведінка, яка не призводить до припинення права у суб’єкта. 

Нездійснення права може мати наслідком його припинення лише у випадках 

встановлених законом. Тоді як відмова від права може виражатися як через 

пасивну поведінку, так і через вчинення необхідних дій, визначених законом, 

наприклад, подання заяви про внесення відповідного запису до державного 

реєстру у разі відмови від прав на нерухоме майно. Відмова від права завжди 

має наслідком його припинення у суб’єкта. 
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Особа може за відплатним або безвідплатним договором передати своє 

майнове право іншій особі, крім випадків, встановлених законом (ч. 4 ст. 12 

ЦК України). У такому разі правовою підставою припинення відповідного 

майнового права у його носія є цивільний договір. 

Відплатними договорами, на підставі яких відбувається передавання 

майнових прав від носія права до іншої особи – набувача, є: договори 

купівлі-продажу, поставки, міни, ренти, довічного утримання (догляду), 

спадковий договір. Так, відповідно до ст. 656 ЦК України предметом 

договору купівлі-продажу можуть бути як товар, який є у продавця на 

момент укладення договору або буде створений (придбаний, набутий) 

продавцем у майбутньому, так і майнові права. 

Безвідплатне передавання майна, майнових прав здійснюється, 

зокрема, на підставі договору дарування. Його предметом можуть бути 

рухомі речі, в тому числі гроші та цінні папери, нерухомі речі, майнові права, 

якими дарувальник володіє або які можуть виникнути у нього у майбутньому 

(ст. 718 ЦК України). 

Окремі цивільні права не можуть передаватися за договором. Йдеться, 

наприклад, про такі особливі випадки, закріплені законом, як: неможливість 

передавання права на відшкодування моральної шкоди, шкоди, завданої 

здоров’ю особи, оскільки саме право на відшкодування такої шкоди тісно 

пов’язане з потерпілою особою. 

В основу здійснення цивільних прав покладена презумпція 

добросовісності та розумності поведінки особи – суб’єкта права. Відповідно 

до ч. 4 ст. 12 ЦК України, якщо законом встановлено правові наслідки 

недобросовісного або нерозумного здійснення особою свого права, 

вважається, що поведінка особи є добросовісною та розумною, якщо інше не 

встановлено судом. 

Питання здійснення суб’єктивних цивільних прав тісно пов’язані з 

питаннями про межі їх здійснення, зловживання правом. Грунтовні 

дослідження у цьому напрямі свого часу були проведені В.П. Грибановим, 
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М.С. Масловим [38; 118]. Ці проблеми є актуальним предметом дослідження 

і сьогодні [131; 233; 19; 155]. 

Межі здійснення цивільних прав окреслені у нормах ст. 13 ЦК України. 

Відповідно до норми ч. 1 цієї статті цивільні права особа здійснює у межах, 

наданих їй договором або актами цивільного законодавства. За такого 

законодавчого формулювання договір поставлений на перше місце у 

визначенні меж здійснення цивільних прав. Очевидно, що це пов’язано з 

визнанням цивільного договору основним регулятором цивільних відносин. 

Відповідно до ст. 6 ЦК України сторони мають право укласти договір, 

який не передбачений актами цивільного законодавства, але відповідає 

загальним його засадам. Сторони мають право врегулювати у договорі, який 

передбачений актами цивільного законодавства свої відносини, які не 

урегульовані цими актами. Сторони в договорі можуть відступити від 

положень актів цивільного законодавства і врегулювати свої відносини на 

власний розсуд. Сторони в договорі не можуть відступити від положень актів 

цивільного законодавства, якщо в цих актах прямо вказано про це, а також у 

разі, якщо обов’язковість для сторін положень цих актів випливає з їх змісту 

або із суті відносин між сторонами. 

Такі законодавчі підходи дозволяють стверджувати про самостійну 

регулятивну функцію цивільного договору. Так В.В. Луць вважає, що договір 

не обмежується тільки тим, що він впливає на динаміку цивільних 

правовідносин (породжує, змінює або припиняє їх), а й, відповідно до вимог 

законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності і справедливості , 

визначає зміст конкретних прав та обов’язків учасників договірного 

зобов’язання [107, с.15]. На думку З.В. Ромовської, у договірній сфері 

Цивільний кодекс відсуває закон на друге місце, віддаючи перевагу 

договірному регулюванню [236, с.42]. На запитання, чи можна договір 

вважати нормативним правовим актом, З.В. Ромовська зазначає, що договір – 

це також мірило свободи, щоправда, лише для двох. Ця остання обставина не 
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може заперечити правотворчої суті договору, а отже, і його нормативно-

правового характеру, хоч і з обмеженою сферою дії [237, с.71-72]. 

Варто зауважити, що абсолютні цивільні права особа може 

здійснювати поза договором. Вступаючи у договірні відносини, суб’єкт 

набуває прав та обов’язків, що складають зміст договірного 

правовідношення. Такі права та обов’язки носять взаємний, кореспондуючий 

характер у двосторонніх (взаємно зобов’язуючих) договорах. Якщо договір є 

одностороннім, то право за ним належить одній стороні, а кореспондуючий 

йому обов’язок – іншій. Межею здійснення прав у рамках договірного 

правовідношення є наявність прав у контрагента за договором та його 

можливість здійснювати належні йому права. Гарантією здійснення прав за 

договором є належне виконання контрагентом кореспондуючих праву 

договірних обов’язків. 

Характеризуючи межі здійснення суб’єктивних цивільних прав, у 

науковій літературі та й на законодавчому рівні вживаються різні поняття 

«обмеження права», «обмеження у здійсненні права», «обтяження права». 

При чому у ці поняття може вкладатися різний зміст, що призводить не 

тільки до їх неоднозначного трактування, а й до суперечливості та 

непослідовності у законодавчому регулюванні. Наприклад, назва Закону 

України у першій його редакції «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обмежень» від 1 липня 2004 року згодом була змінена 

на «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень» [180]. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 2 Закону до обтяжень віднесена 

заборона розпоряджатися та/або користуватися нерухомим майном, яка 

встановлена або законом, або актами уповноважених на це органами 

державної влади їх посадових осіб, або така, яка виникає на підставі 

договорів. Натомість у ч. 1 ст. 3 Закону України від  18 листопада 2003 року 

«Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» [186] 

обтяження розглядаються як право обтяжувача на рухоме майно боржника 

або обмеження права боржника чи обтяжувача на рухоме майно, що виникає 



131 

на підставі закону, договору, рішення суду або з інших дій фізичних і 

юридичних осіб, з якими закон пов’язує виникнення права і обов’язків щодо 

рухомого майна. З наведеного випливає, що обмеження є різновидом 

обтяження. 

Наприклад, у нормах ЦК України йдеться: про можливість та порядок 

обмеження особистих немайнових прав фізичної особи (у ст. 274), про 

можливість та порядок обмеження права неповнолітньої особи самостійно 

розпоряджатися своїми доходами (ч. 4 ст. 32); про обмеження фізичної особи 

у здійсненні права на пересування (ч. 4 ст. 313), обмеження діяльності 

власника та здійснення права власності (ч. 7 ст. 319, ч.ч.1, 2 ст. 321), 

обмеження здійснення права інтелектуальної власності (ч. 3 ст. 418). 

Поняття «обтяження права» пов’язують з фактом існування прав третіх 

осіб на майно власника. У такому разі в силу прямої вказівки закону або з 

факту укладення договору власник змушений рахуватися з правами третіх 

осіб на його майно, наприклад, у разі встановлення сервітуту. Поняття 

«обмеження права» та «обмеження у здійсненні права» фактично є 

синонімічними. Відтак погоджуємося з аргументацією О.О. Кота, що явища, 

які в сучасній науковій літературі та законодавстві іменуються 

«обмеженнями права», насправді є обмеженнями здійснення суб’єктивних 

прав [98, с.86-92]. 

Межі здійснення суб’єктивних прав у науковій літературі теж 

визначаються по-різному. В.П. Грибанов у згадуваній праці розглядав 

питання меж здійснення прав у контексті концепції зловживання правом. 

М.О. Стефанчук зазначав, що межі здійснення права відображають 

позитивний аспект у здійсненні суб’єктом свого права, тобто ними 

встановлюються можливі (дозволені чи незаборонені) варіанти поведінки 

суб’єкта, а обмеження виражають негативний аспект, а саме, забороняють 

(звужують чи виключають) окремі можливості для здійснення суб’єктом 

свого права [252, с.62]. 
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Відповідно до ч. 2 ст. 13 ЦК України при здійсненні своїх прав особа 

зобов’язана утримуватися від дій, які могли б порушити права інших осіб, 

завдати шкоди довкіллю або культурній спадщині. Якщо при здійсненні 

належного їй права, особа порушує права інших осіб, завдає шкоди довкіллю 

або культурній спадщині, то це має наслідком застосування до неї засобів 

відповідальності, залежно від характеру правопорушення. Вчинене 

правопорушення кваліфікується на підставі конкретної правової норми, яку 

порушив суб’єкт, здійснюючи своє право. Норма ч. 2 ст. 13 ЦК України 

застосовується як норма загальної дії. 

Не допускаються дії особи, що вчиняються з наміром завдати шкоди 

іншій особі, а також зловживання правом в іншій формі. Категорія 

«зловживання правом», застосована у цій нормі ч. 3 ст. 13 ЦК України, 

неоднозначно сприймається у науковій літературі. Так ще римськими 

юристами була висловлена теза про те, що не діє зловмисно той, хто 

користується своїм правом. 

У ст. 2 Швейцарського цивільного уложення 1907 року вказано, що 

кожен повинен користуватися своїми правами та виконувати свої обов’язки 

згідно з вимогами добросовісності. Явне зловживання правом не отримує 

правового захисту [282]. У § 226 Німецького цивільного уложення 

встановлено, що не допускається здійснення права лише з метою заподіяння 

шкоди іншій особі [287]. 

Щодо поняття «зловживання правом» у науковій літературі висловлені 

діаметрально протилежні погляди, а витоки дискусії про цю категорії 

закладені ще римськими юристами. Свого часу, аналізуючи межі здійснення 

суб’єктивних прав, В.П. Грибанов зазначав, що зловживання правом має 

місце у разі вчинення суб’єктом дій у межах належного йому суб’єктивного 

права, тобто в рамках тих можливостей, які складають зміст цього права, 

однак з використанням таких форм його реалізації, які виходять за 

встановлені законом межі здійснення цього права [38, с.46]. М.С. Малеїн 

стверджував, що визначення «зловживання правом» позбавлене сенсу, 
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оскільки поєднує взаємовиключні поняття. Здійснення прав не може бути 

протиправним, а отже і зловживанням. Дії, що іменуються зловживанням 

правом, насправді вчиняються за межами права [118, с.68-69]. Відтоді, з часу 

започаткування цієї дискусії, сучасні наукові погляди розділилися на 

прихильників або супротивників категорії «зловживання правом». Не 

дивлячись на розмаїття наукових поглядів на проблему, формулювання 

«зловживання правом» отримало законодавче закріплення. 

Представники теорії права визначають «зловживання правом» 

наступним чином. Так, О.Ф. Скакун характеризує зловживання правом як 

особливий вид юридично значущої поведінки, яка полягає у соціально 

шкідливих вчинках суб’єкта права, у використанні недозволених конкретних 

форм у межах дозволеного законом загального типу поведінки, що 

суперечить цільовому призначенню права [247, с.451]. Т.Т. Полянський 

вважає, що зловживання правом – це така протиправна поведінка, в процесі 

та в результаті якої суб’єкт права, маючи на меті заподіяти шкоду іншим 

суб’єктам або свідомо припускаючи її настання, формально здійснює певне 

суб’єктивне юридичне право чи відповідний обов’язок, зміст яких 

сформульований відносно визначено і тому може бути витлумачений 

неоднозначно [155; 156, с.38]. 

О.О. Кот розглядає сутність зловживання правом як вчинення 

уповноваженою особою дій, які складають зміст відповідного суб’єктивного 

цивільного права, недобросовісно, в тому числі, всупереч меті такого права 

[98, с.124]. 

Одним із способів зловживання правом є шикана – здійснення прав 

виключно з наміром завдати шкоди іншій особі.  

У будь-якому разі зловживання правом, незалежно від форм, способів 

його прояву забороняється. У разі встановлення у діях особи зловживання 

правом чи недодержання особою інших встановлених вимог щодо здійснення 

належних їй прав, суд може зобов’язати її припинити зловживання своїми 

правами, а також застосувати інші наслідки, встановлені законом. 
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2.2. Реалізація абсолютних особистих немайнових прав фізичних осіб в 

Україні та країнах ЄС 

Здійсненню особистих немайнових прав фізичної особи присвячені 

норми ст.ст. 272-274 ЦК України. Специфіка здійснення особистих 

немайнових прав фізичної особи зумовлена їх змістовною сутністю та 

особливістю цих прав. Йдеться насамперед про такі особливі характеристики 

особистих немайнових прав як їх належність фізичній особі від народження 

або за законом; відсутність економічного змісту; тісний зв’язок з особою – 

носієм такого права, а, відтак, неможливість їх відчуження, відмови від них 

чи їх позбавлення. Власне такі особливості особистих немайнових прав 

фізичної особи випливають з аналізу норм ст. 269 ЦК України. 

Відповідно до норми ч. 1 ст. 272 ЦК України фізична особа здійснює 

особисті немайнові права самостійно. На думку З.В. Ромовської, у вказаній 

нормі йдеться про принцип особистого здійснення цих прав [136, с.238]. 

Хоча у ч. 1 ст. 272 йдеться про самостійне (а не особисте) здійснення прав, 

варто погодитися з висловленою позицією з огляду на зміст ст. 269 ЦК 

України. Оскільки особисті немайнові права тісно пов’язані з їх носієм, є 

невід’ємними та невідчужуваними від нього, то логічно, що і здійснюються 

вони ним особисто. 

В інтересах малолітніх, неповнолітніх, а також повнолітніх фізичних 

осіб, які за віком або станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої 

особисті немайнові права, їхні права здійснюють батьки (усиновителі), 

опікуни, піклувальники (ч. 1 ст. 272 ЦК України).   

Особисті немайнові права є невід’ємними від особи, а тому їх не можна 

здійснити за допомогою представника, вважає З.В. Ромовська [136, с.238]. 

Така категоричність висновку видається спірною. Адже у багатьох випадках 

законодавець, виходячи з інтересів суб’єкта особистого немайнового права 

(діти, недієздатні), допускає участь законних представників у здійсненні 

ними належних їм прав. Тобто, участь законних чи договірних представників 

фізичної особи при здійсненні нею окремих особистих немайнових прав в 
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силу прямої законодавчої вказівки є допустимою. Зокрема, у контексті 

здійснення права на медичну допомогу (ст. 284 ЦК України) малолітній 

дитині така допомога може бути надана без її згоди та всупереч її волі, за 

наявності згоди батьків чи опікуна, а у невідкладних випадках, за наявності 

реальної загрози життю фізичної особи, така допомога надається без її згоди 

чи згоди законних представників. 

В окремих випадках для набуття та здійснення певних особистих 

немайнових прав особи інші особи мають вчинити конкретні дії. Зокрема, 

відповідно до ст. 294 ЦК України фізична особа має право на ім’я. Але, щоб 

стати суб’єктом такого права, їй мають надати ім’я. Відповідно до ст. 144 СК 

України батьки зобов’язані невідкладно, але не пізніше одного місяця від дня 

народження, зареєструвати народження дитини у державному органі 

реєстрації актів цивільного стану. Реєстрація дитини є одночасно актом 

визначення її походження та присвоєння прізвища, імені та по батькові. 

У подальшому законодавець надає можливість зміни прізвища, імені та 

по батькові чи якогось з них. Кожна фізична особа з досягненням 

шістнадцятирічного віку вправі самостійно змінити свої прізвища, ім’я та по 

батькові, незалежно від причин, мотивів такого бажання, окрім випадків, 

встановлених законом. А от фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років, 

має право на зміну прізвища, імені, по батькові у встановленому законом 

порядку, лише за згодою батьків або одного з них, з ким вона проживає, чи 

піклувальника. Отже йдеться про виняткові випадки, за яких закон чітко 

регламентує порядок та умови здійснення особистого немайнового права за 

участі законних представників.  

Чи може носій такого права передати його здійснення представнику на 

підставі договору, видачі довіреності тощо? Виходячи зі змісту ч. 1 ст. 272 

ЦК України, якщо повнолітня фізична особа, яка за станом здоров’я не може 

самостійно здійснювати свої особисті немайнові права, її права здійснюють 

законні представники. У разі їх відсутності виходить, що така особа 

позбавлена можливості здійснювати свої права, оскільки представництво у їх 
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здійсненні виключається. Але прямої законодавчої заборони на 

представництво у вчиненні певних особистих немайнових прав не 

встановлено. З огляду на конкретну життєву ситуацію потреба у послугах 

представника може виникнути. Тому, видається, повністю виключати 

інститут представництва у здійсненні особистих немайнових прав 

недоцільно. Звичайно, що невід’ємний та особистий тісний зв’язок цих прав з 

їх носієм за своєю суттю передбачає особисте здійснення, але на власний 

розсуд особи, коли це можливо, виходячи зі змісту права, представник може 

долучитися як до здійснення такого права, так і до здійснення окремих 

повноважень, що складають його зміст на допомогу суб’єкту права.  

Наприклад, у контексті здійснення права на життя фізична особа має 

право захищати своє життя та здоров’я, а також життя та здоров’я іншої 

фізичної особи від протиправних посягань будь-якими засобами, не 

забороненими законом. Якщо ж така фізична особа не має можливості 

захищати своє життя, то, вочевидь, такі дії може вчиняти її представник. 

Відповідно до ст. 282 ЦК України фізична особа має право вимагати 

усунення небезпеки, створеної внаслідок підприємницької або іншої 

діяльності, яка загрожує життю та здоров’ю. Видається, що здійснювати таке 

право особа може і через уповноваженого нею представника. Натомість 

здійснення права на життя, особливо у частині проведення щодо особи 

медичних, наукових та інших дослідів, стерилізації особи, задоволення 

прохання про припинення власного життя (ст. 281 ЦК України), охорону 

здоров’я (ст. 283 ЦК України), права на таємницю про стан здоров’я (ст. 286 

ЦК України), права на особисту недоторканність, особливо у частині права 

розпорядження щодо передачі після смерті особи органів та інших 

анатомічних матеріалів її тіла науковим, медичним або навчальним закладам 

(ст. 289 ЦК України), права на індивідуальність (ст. 300 ЦК України), права 

на особисте життя та його таємницю (ст. 301 ЦК України) та деякі інші за 

своєю суттю абсолютно виключають можливість їх здійснення через 

представника. 
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Таким чином, абсолютне та категоричне виключення участі 

представника за договором, на підставі видачі довіреності є невиправданим. 

З огляду на зміст особистого немайнового права, неможливість фізичної 

особи здійснювати його особисто, на її розсуд можливим є залучення 

представника до здійснення такого права. 

Як випливає з норми ч. 1 ст. 288 ЦК України, особисті немайнові права 

належать кожній фізичній особі від народження або за законом. Надання та 

здійснення окремих особистих немайнових прав за законом пов’язане з 

досягненням особою повноліття, фактично набуттям повної цивільної 

дієздатності. Зокрема, нормою ч. 2 ст. 281 ЦК України встановлено, що 

медичні, наукові та інші досліди можуть проводитися лише щодо 

повнолітньої дієздатної фізичної особи за її вільною згодою. Відповідно до 

ст. 290 ЦК України право бути донором крові, її компонентів, а також органів 

та інших анатомічних матеріалів, має повнолітня дієздатна фізична особа. У 

зазначених випадках йдеться саме про повнолітню дієздатну фізичну особу, а 

не про особу, якій надана повна цивільна дієздатність до досягнення 

повноліття (ст. 35 ЦК України). 

Відповідно до ст. 314 ЦК України фізичні особи мають право на 

свободу об’єднання у політичні парії та громадські організації. Хоча у нормі 

ч. 1 цієї статті не йдеться про вік та обсяг дієздатності фізичних осіб, ці 

вимоги можливо встановити на підставі норм спеціальних законів. Зокрема, 

відповідно до ст. 6 Закону України від 5 квітня 2001 року «Про політичні 

партії в Україні» [198] членом політичної партії може бути лише громадянин 

України, який відповідно до Конституції України має право голосу на 

виборах. Для окремих категорій осіб встановлена заборона на членство у 

політичній партії у зв’язку з їх службовою діяльністю, зокрема: судді, 

прокурори, поліцейські, співробітники Служби безпеки України, 

військовослужбовці, працівники органів доходів і зборів та деякі інші 

категорії громадян. 
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Нормами ст. 7 Закону України від 22 березня 2012 року «Про 

громадські об’єднання» [179] встановлені вимоги щодо засновників 

громадського об’єднання. Такими можуть бути громадяни України, іноземці 

та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, 

які досягли 18 років, а молодіжної та дитячої громадської організації – 14 

років. Хоча у нормі ч. 1 ст. 7 Цього Закону не зазначено умови про повну 

цивільну дієздатність щодо осіб, які досягли 18 років, очевидно, що така 

умова має дотримуватися. У ч. 6 цієї ж статті прямо зазначено, що 

засновником громадської організації не може бути особа, яку визнано судом 

недієздатною. Про заборону для обмежених у дієздатності осіб бути 

засновником громадського об’єднання не йдеться. Але видається, що і такі 

особи теж не можуть бути засновниками. Тому доцільно було б прямо 

зазначити у ч. 6 ст. 7 Закону «Про громадські об’єднання», що засновником 

громадської організації не може бути особа, яку визнано судом недієздатною, 

особа, цивільну дієздатність якої обмежено. Зрештою, простіше у ч. 1 ст. 7 

уточнити, що засновниками громадської організації можуть бути «повнолітні 

дієздатні» і далі по тексту. 

Членами (учасниками) громадського об’єднання, крім молодіжної та 

дитячої, можуть бути особи, які відповідають вимогам щодо засновників та 

які досягли 14 років. Вік членів молодіжної, дитячої організації визначається 

її статутом. Членами громадської спілки можуть бути фізичні особи, які 

досягли 18 років та не визнані судом недієздатними. Членство у громадській 

спілці обмежених у дієздатності прямо не забороняється, але чи 

відповідатиме таке інтересам спілки – невідомо. Очевидно такі питання 

можуть бути вирішені статутом спілки. 

Важливим для здійснення фізичною особою належних їй особистих 

немайнових прав є встановлене нормою ч. 2 ст. 272 ЦК України право 

фізичної особи вимагати від посадових і службових осіб вчинення 

відповідних дій, спрямованих на забезпечення здійснення нею особистих 

немайнових прав.  
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На забезпечення здійснення особистих немайнових прав фізичною 

особою спрямовані норми ст. 273 ЦК України. Відповідно до її приписів 

органи державної влади, органи влади АРК, органи місцевого 

самоврядування у межах своїх повноважень забезпечують здійснення 

фізичною особою особистих немайнових прав. Юридичні особи, їх 

працівники, окремі фізичні особи, професійні обов’язки яких стосуються 

особистих немайнових прав фізичної особи, зобов’язані утримуватися від 

дій, якими ці права можуть бути порушені. Діяльність фізичних та 

юридичних осіб не може порушувати особисті немайнові права. 

Такі законодавчі підходи підтверджують абсолютний характер 

особистих немайнових прав фізичних осіб та їх здійснення у рамках 

абсолютного правовідношення, в якому праву уповноваженої особи 

відповідає обов’язок необмеженого кола осіб, будь-кого і кожного, поважати 

і не порушувати його права.  

Свого часу М. Строговичем (у загальнотеоретичному аспекті),                       

Д.М. Генкіним, Я.М. Шевченко, О.С. Яворською (у контексті здійснення 

права власності) [30, с.37; 303, с.14] була висловлена й інша точка зору, що 

абсолютні правовідносини – штучна конструкція. Оскільки правовідношення 

повинно бути конкретним у тому розумінні, що його змістом є права та 

обов’язки визначеного кола осіб, то не може існувати правовідношення з 

невизначеним складом зобов’язаних осіб. Такий загальний зв’язок осіб між 

собою, врегульований нормами права, є загальним правилом поведінки, не 

правовідношенням, а правом в об’єктивному розумінні. 

Проаналізуємо норми ст. 273 ЦК України на прикладі здійснення 

фізичною особою права на інформацію. Таке право фіксується нормами               

ст. 302 ЦК України як особисте немайнове право, що забезпечує соціальне 

буття фізичної особи. Відповідно до зазначеної статті фізична особа має 

право вільно збирати, зберігати, використовувати та поширювати 

інформацію. Аналогічні положення встановлені і у ст. 5 Закону України від         

2 жовтня 1992 року «Про інформацію» [192]: кожен має право на 
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інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, 

поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх 

прав, свобод і законних інтересів. Відповідно до ст. 6 Закону «Про 

інформацію» таке право забезпечується: створенням механізму реалізації 

права на інформацію; створенням можливостей для вільного доступу до 

статистичних даних, архівних, бібліотечних і музейних фондів, інших 

інформаційних банків, баз даних, інформаційних ресурсів; обов’язком 

суб’єктів владних повноважень  інформувати громадськість та засоби 

масової інформації про свою діяльність і прийняті рішення; обов’язком 

суб’єктів владних повноважень визначити спеціальні підрозділи або 

відповідальних осіб для забезпечення доступу запитувачів до інформації; 

здійсненням державного і громадського контролю за додержанням 

законодавства про інформацію; встановленням відповідальності за 

порушення законодавства про інформацію. 

А нормами ст. 7 Закону встановлено, що право на інформацію 

охороняється законом. Держава гарантує всім суб’єктам інформаційних 

відносин рівні права і можливості доступу до інформації. Ніхто не може 

обмежувати права особи у виборі форм і джерел одержання інформації, за 

винятком випадків, встановлених законом.  

Порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до 

інформації, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, 

інших розпорядників публічної інформації, визначений Законом України від 

13 січня 2011 року «Про доступ до публічної інформації» [183]. Забезпечення 

доступу до публічної інформації ґрунтується на принципах: прозорості та 

відкритості діяльності суб’єктів владних повноважень; вільного отримання, 

поширення та будь-якого іншого використання інформації, що була надана 

або оприлюднена відповідно до цього Закону, крім обмежень, встановлених 

законом; рівноправності, незалежно від ознак раси, політичних, релігійних та 

інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового 

стану, місця проживання, мовних або інших ознак (ст. 4 Закону). 
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Гарантіями забезпечення права на доступ до публічної інформації є: 

закріплення обов’язку розпорядників інформації надавати та оприлюднювати 

інформацію, крім випадків, передбачених законом; визначення 

розпорядником інформації спеціальних структурних підрозділів або 

посадових осіб, які організовують у встановленому порядку доступ до 

публічної інформації, якою він володіє; максимальним спрощенням 

процедури подання запиту та отримання інформації; доступом до засідань 

колегіальних суб’єктів владних повноважень, крім випадків, передбачених 

законодавством; здійсненням парламентського, громадського та державного 

контролю за дотриманням прав на доступ до публічної інформації; 

юридичною відповідальністю за порушення законодавства про доступ до 

публічної інформації. 

Доступ до публічної інформації забезпечується шляхом: 

систематичного та оперативного оприлюднення інформації в офіційних 

друкованих виданнях, на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет, на єдиному 

державному веб-порталі відкритих даних, на інформаційних стендах, будь-

яким іншим способом, а також наданням інформації за відповідними 

запитами (ст. 5 Закону). 

На забезпечення доступу до публічної інформації відповідними 

державними органами прийнято низку підзаконних нормативних актів, 

якими визначено процедуру, порядок, обсяг оприлюднення інформації про 

їхню діяльність [74; 154; 146; 147]. 

Гарантією, що забезпечує здійснення права на інформацію, є 

законодавча заборона, що унеможливлює обмеження доступу до інформації 

про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи 

розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій 

відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, 

імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які 

отримали ці кошти або майно (ч. 5 ст. 6 Закону). 
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Право на доступ до публічної інформації може бути реалізоване за 

інформаційним запитом. Відповідно до ст. 19 Закону запитувач має право 

звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно 

від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення 

причини такого запиту. Забезпеченням реалізації такого права є законодавче 

встановлення строків розгляду інформаційного запиту (ст. 20 Закону), 

встановлення вичерпного переліку підстав для відмови та відстрочки у 

наданні відповіді на запит (ст. 22 Закону). 

У розвиток положень Закону відповідними державними органами 

прийнято у межах їх компетенції підзаконні нормативні акти, які визначають 

процедуру розгляду інформаційних запитів [159]. Вагоме значення у цьому 

контексті має узагальнена судова практика [200]. 

Оскільки особисті немайнові права є невіддільними та 

невідчужуваними від їх носія, то їх здійснення у рамках договірного 

правовідношення виключається. Тобто, такі права не можуть відчужуватися 

чи в інший спосіб передаватися на підставі цивільного договору. 

У контексті здійснення особистих немайнових прав фізичної особи 

важливим є з’ясування питання про можливість їх обмеження. Відповідно до                  

ч. 1 ст. 274 ЦК України обмеження особистих немайнових прав фізичної 

особи, встановлених Конституцією України, можливе лише у випадках, 

передбачених нею. Відповідно до ст. 24 Конституції України забороняються 

будь-які обмеження прав за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, 

релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, 

майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками. У                                          

ст. 64 Конституції зазначено, що конституційні права та свободи 

громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених 

Конституцією. Важливою гарантією здійснення прав і свобод людини і 

громадянина є перелік тих прав і свобод,  обмеження яких недопустиме 

взагалі. Це, зокрема, право на життя (ст. 27), право на повагу до гідності 

особи (ст. 28) та інші. 
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Відповідно до ст. 31 Конституції України кожному гарантується 

таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої 

кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, 

передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з’ясувати істину під 

час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати 

інформацію неможливо. 

Можливість обмеження у здійсненні права на свободу думки і слова, 

вільне вираження своїх поглядів і переконань, права вільно збирати, 

зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в 

інший спосіб – на свій вибір, випливає зі ст. 34 Конституції України. 

Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної 

безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою 

запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для 

захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню 

інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і 

неупередженості правосуддя. 

Окремі обмеження прав і свобод можуть встановлюватися в умовах 

воєнного або надзвичайного стану. Відповідно до ст. 8 Закону України від                 

12 травня 2015 року «Про правовий режим воєнного стану» [199] в Україні 

або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, військове 

командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) 

можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради 

міністрів АРК, органів місцевого самоврядування запроваджувати та 

здійснювати в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод 

людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, 

передбачених указом Президента України про введення воєнного стану, такі 

заходи правового режиму воєнного стану: встановлювати особливий режим 

в’їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб 

без громадянства, а також рух транспортних засобів; перевіряти документи у 

осіб, а в разі потреби проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу та 
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вантажів, службових приміщень і житла громадян, за винятком обмежень, 

встановлених Конституцією України; забороняти проведення мирних зборів, 

мітингів, походів і демонстрацій, інших масових заходів; порушувати у 

порядку, визначеному Конституцією та законами України, питання про 

заборону діяльності політичних партій, громадських об’єднань, якщо вона 

спрямована на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу 

насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності 

держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, 

пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної 

ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров’я населення; 

встановлювати заборону або обмеження на вибір місця перебування чи місця 

проживання осіб на території, на якій діє воєнний стан. 

Обмеження особистих немайнових прав фізичної особи, встановлених 

Цивільним кодексом та іншими законами, можливе лише у випадках, 

передбачених ними. Це важливе законодавче положення, закріплене у нормі                   

ч. 2 ст. 274 ЦК України, означає, що право, встановлене кодексом, не може 

обмежуватися жодним іншим актом, у тому числі іншим законом. Право, 

встановлене законом, лише ним же  і може обмежуватися.  

 

2.3. Специфіка реалізації абсолютних прав власності в Україні  

та країнах ЄС 

Відповідно до ст. 316 ЦК України – поняття права власності – правом 

власності є право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до 

закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб. Із аналізу зазначеного 

законодавчого визначення суб’єктивного права власності можливо зробити 

наступні висновки. Насамперед підкреслено речову природу права власності 

як права особи на річ (майно). І хоча за ст. 190 ЦК України майном як 

особливим об’єктом вважаються річ, сукупність речей, а також майнові права 

та обов’язки, для розуміння сутності речового права власності важливим є 

саме його об’єкт – реально існуюча річ матеріального світу. 
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Принагідно варто зауважити, що така редакція норми ст. 190 ЦК 

України піддавалася справедливій критиці у науковій літературі. Майно як 

річ та (або) сукупність речей є звиклим, традиційним об’єктом цивільного 

обороту. Відтак вказівка у зазначеній нормі на те, що майно є особливим 

об’єктом позбавлена сенсу. Майнові права та обов’язки є самостійними 

об’єктами, тому не має потреби визначати їх через поняття «майно». 

Абсолютний характер права власності підкреслено законодавчою 

вказівкою на можливість його здійснення суб’єктом відповідно до закону, за 

своєю волею, незалежно від інших осіб. Свого часу А.В. Венедиктов, даючи 

дефініцію права власності, звертав увагу, що визначення поняття права 

власності через традиційну тріаду повноважень: володіння, користування та 

розпорядження, не розкриває змістовної сутності цього права. На його думку, 

а також на думку інших науковців, тріада повноважень не є достатньою та 

вичерпною для характеристики права власності. Через такий набір 

повноважень визначені і обмежені речові права господарського відання та 

оперативного управління, інші права, що не можуть характеризуватися як 

право власності. Саме А.В. Венедиктов запропонував визначати право 

власності як право індивіда або колективу використовувати засоби і 

предмети виробництва своєю владою і у своєму інтересі [31, с.28]. Таке 

визначення було подане відповідно до стану суспільних відносин на той час. 

Хоча воно і не отримало наукової підтримки та теж піддавалося критиці, все 

ж у ньому було підкреслено як абсолютний характер права власності, так і 

можливість його здійснення «своєю владою». У нормі ст. 316 ЦК України 

йдеться про здійснення «своєю волею». Таке поняття більш властиве для 

приватноправового регулювання, ніж вказівка «своєю владою». Поняття 

«влада» вживане у публічноправовій сфері. 

У будь-якому разі важливою є вказівка саме на здійснення належним 

суб’єктом права. Адже будь-яке суб’єктивне право без можливості його 

здійснення стає фікцією, набуває декларативного характеру. Цінність 

суб’єктивного права якраз і полягає у можливості його здійснення. 
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Отже, здійснення права власності як абсолютного речового права, 

охоплює будь-які можливості власника діяти щодо належного йому майна, 

включаючи і володіння, і користування, і розпорядження – традиційна тріада, 

а також інші повноваження. Наприклад, в англо-американській системі, яка 

не знає легального визначення права власності з огляду на прецедентний 

характер цієї правової системи, налічують понад десяток різних 

повноважень, які може вчиняти власник: право на управління, право на 

безпеку, тобто імунітет від експропріації, право передати річ, а також 

заборона, обов’язок запобігти використанню речі шкідливим чи іншим 

способом тощо [84]. 

Хоч право власності і характеризується як абсолютне право, проте така 

його характеристика не свідчить про абсолютну свободу власника у 

здійсненні належного йому права. Ще римські юристи дотримувалися 

позиції, що власник має право робити зі своєю річчю все, що йому не 

заборонено. Римляни називали право власності виключним, оскільки воно 

належить тільки власнику, який ні з ким його не ділить, і необмеженим, 

підкреслюючи повноту влади власника над річчю. Хоча право власності і 

піддавалося певним обмеженням в інтересах держави, на користь сервітутів, 

сусідів, інших прав на чужі речі, проте це право було менш обмеженим і 

більш повним, ніж будь-яке інше. Постійно існувала тенденція зробити 

панування власника якнайбільш необмеженим і повним [258, с.91-93; 151, 

с.127-134]. 

На сьогодні усі дослідники одностайні у характеристиці суб’єктивного 

права власності як права абсолютного. Власник здійснює його, опираючись 

на загальнодозвільний принцип: дозволено все, що прямо не заборонено. 

Традиційно право власності розглядають як елемент абсолютних 

правовідносин, в яких праву уповноваженої особи – власнику відповідає 

обов’язок необмеженого кола осіб, будь-кого і кожного, хто може стикатися 

із власником, поважати і не порушувати його права. Свого часу                             

М. Строговичем, Д.М. Генкіним, Я.М. Шевченко [30, с.37] була висловлена і 
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інша точка зору, що абсолютні правовідносини – штучна конструкція. 

Оскільки правовідношення повинно бути конкретним у тому розумінні, що 

його змістом є права та обов’язки визначеного кола осіб, то не може існувати 

правовідношення з невизначеним складом зобов’язаних осіб. Кожна особа є 

носієм в тій чи іншій мірі права власності та знаходиться у правовідносинах з 

усіма і кожним, які зобов’язані утримуватися від вчинення певних дій, 

причому і сама особа теж зобов’язана утримуватися від таких дій щодо 

інших власників. А тому такий загальний зв’язок осіб між собою, 

врегульований нормами права, є загальним правилом поведінки, не 

правовідношенням, а правом в об’єктивному розумінні. А тому суб’єктивне 

право власності може існувати та здійснюватися поза правовідношенням, не 

будучи його елементом в силу свого абсолютного характеру [303, с.14].  

Проте, характеризуючи право власності як абсолютне право, слід 

усвідомлювати його суспільний характер. Власник діє у суспільстві, право 

власності має сенс свого існування виключно у суспільстві. Відтак, якби 

кожен власник, здійснюючи належне йому право, діяв за принципом повного 

абсолюту, то суспільний порядок перетворився би на повний хаос. 

Спрацьовує загальна межа здійснення будь-якого права, висловлена та 

обґрунтована філософами: чини так, якби ти хотів, щоб чинили відносно 

тебе. Витоки цієї тези мають біблійне походження. Тому актуально з’ясувати 

межі, у яких поведінка власника є правомірною, зрештою цивілізованою. 

На думку О.С. Яворської, статус власника зводиться до характеристики 

таких основних визначальних моментів: 1) обсяг повноважень (права та 

обов’язки) власника; 2) межі їх здійснення; 3) гарантії і захист з боку 

держави [303, 16]. 

Хоча у легальному визначенні права власності за ст. 316 ЦК України не 

зазначено про вже традиційну тріаду повноважень, у ст. 317 – Зміст права 

власності – вказано: власникові належать володіння, користування та 

розпорядження своїм майном. Власне через ці повноваження, як найбільш 

об’ємні за своїм змістом, розкриваються законодавчі можливості власника 
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діяти своєю волею. Про тріаду йдеться і у ч. 1 ст. 319 ЦК України – 

Здійснення права власності: власник володіє, користується, розпоряджається 

своїм майном на власний розсуд. 

Розкриття змісту права власності через тріаду повноважень власника 

притаманне і для європейських країн. Зокрема, за ЦК Чехії право власності 

зводиться до трьох повноважень: володіння, користування та розпорядження; 

за ЦК Іспанії – право власності є правом володіння і користування річчю 

найбільш абсолютним способом в рамках, встановлених законом; 

Швейцарський ЦК право власності трактує як право вільно розпоряджатися 

майном в межах, наданих законом [142, с.217, 221, 224]. 

Відповідно до ст. 544 Французького ЦК власність – це право 

користуватися і розпоряджатися речами найбільш абсолютним чином, якщо 

тільки їх використання не забороняється законами або регламентами [267]. 

Редакція норм ст.ст. 317, 319 ЦК України створює враження, що 

перелік повноважень власника є вичерпним та зводиться до суто традиційної 

тріади. Насправді усі повноваження власника щодо належного йому майна не 

можуть охоплюватися та характеризуватися виключно через володіння, 

користування та розпорядження. Наприклад, право на отримання доходів від 

свого майна не охоплюється жодним із наведених повноважень. Їх перелік 

може бути набагато ширшим. Але навряд чи доцільно на законодавчому рівні 

перераховувати усі можливі повноваження, як недоцільно встановлювати і їх 

вичерпний перелік. Тому у наведених нормах ЦК України – ч. 1 ст. 317, ч. 1 

ст. 319 доцільним було би доповнення «та інші повноваження», окрім 

вживаної у них тріади. 

Законодавець не розкриває змісту повноважень «володіння», 

«користування», «розпорядження». У науковій літературі практично 

усталеним є розуміння їх змісту як: 

– володіння як право фактичного (фізичного або господарського) 

панування над майном. Варто погодитися з О.С. Яворською, що право 

володіння, як елемент змісту права власності, слід розуміти ширше, ніж саме 
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фактичне панування над майном. Володіння – вільна, незалежна від інших 

осіб можливість доступу до фактичного впливу, так і фактичний вплив на 

майно [303, с.16]; 

– користування як можливість вилучення корисних властивостей майна 

або його споживання для задоволення власних особистих чи майнових 

потреб; 

– розпорядження як можливість визначити долю (режим) майна 

шляхом зміни його приналежності, стану або призначення [25, с.314-317]. 

Уперше загальні засади здійснення права власності в умовах ринкової 

економіки були закріплені у ст. 4 Закону України «Про власність» (втратив 

чинність 20 червня 2006 року) [178]. Низка положень цієї статті відображені 

у нормах ст. 319 ЦК України, оскільки вони не втратили своєї значущості та 

актуальності. 

Відповідно до ч. 2 ст. 319 ЦК України власник має право вчиняти щодо 

свого майна будь-які дії, які не суперечать закону. Власне у виборі варіантів 

поведінки саме усвідомлення власником своїх дій на відповідність вимогам 

закону має визначальне значення. Будь-які негативні наслідки для власника, 

у разі порушення ним вимог закону, наступають тоді, коли його поведінка 

виявилася неправомірною та призвела до порушення прав та інтересів інших 

суб’єктів. 

При здійсненні своїх прав та виконанні обов’язків власник 

зобов’язаний додержуватися моральних засад суспільства. Така загальна 

межа здійснення права власності, як і будь-яких інших суб’єктивних прав, є 

нормою-декларацією. Практичне її застосування можливе у поєднанні з 

іншими правовими нормами, приписи яких порушив власник і на підставі 

яких можливо встановити умови та засоби відповідальності. 

Усім власникам забезпечуються рівні умови здійснення своїх прав. З 

цього засадничого положення випливає важливий висновок, що жоден 

суб’єкт права власності, чи то держава, чи фізична особа, юридична особа не 

мають пільг, переваг, преференцій один перед одним. 
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З.В. Ромовська наголошує на таких основних підходах щодо здійснення 

права власності: особисте здійснення, розумність здійснення, моральність 

здійснення [238, с.156-162].   

Здійснення суб’єктивного права власності як будь-яких можливих 

повноважень, варіантів поведінки власника має охоплювати і виконання 

певних обов’язків, що покладаються на власника. Хоча право власності і 

носить абсолютний характер, проте власність – явище суспільне. Відтак 

суб’єкт права власності, як індивід у суспільстві, має усвідомлювати 

суспільну значимість своєї власності. 

Положення про зобов’язуючу роль власника мають конституційне 

закріплення. Зокрема, у ст. 14 Конституції ФРН встановлено – власність 

зобов’язує [89, с.176]. Норма аналогічного змісту закріплена у ст. 13 

Конституції України, ч. 4 ст. 319 ЦК України. 

Відповідно до ст. 322 ЦК України - тягар утримання майна - власник 

зобов’язаний утримувати майно, що йому належить, якщо інше не 

встановлено договором або законом. Редакцію цієї норми навряд чи можна 

вважати вдалою. Адже важко спрогнозувати такі випадки, за яких закон 

прямо вказує, що власник не зобов’язаний утримувати своє майно. Такі 

норми відсутні. Видається доцільним редакцію норми ст. 322 ЦК України 

викласти наступним чином: власник зобов’язаний утримувати майно, що 

йому належить. У випадках прямо встановлених законом власник може 

бути притягнутий до відповідальності за неналежне утримання свого 

майна. 

Закріплення норми про можливість відповідальності власника у разі 

неналежного утримання майна створить законодавчий механізм забезпечення 

виконання обов’язків власником щодо утримання майна. Без такої норми 

законодавче закріплення обов’язку утримувати майно є декларативним. 

Встановлюючи відповідальність за невиконання обов’язку щодо утримання 

майна, варто виходити з таких засадничих положень: 
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– така відповідальність може бути встановлена виключно законом. Слід 

зазначити, що законодавець доволі часто вдається до таких формулювань «у 

випадках, встановлених законом». Але досить часто замість закону 

приймаються підзаконні нормативні акти. У даному випадку йдеться 

виключно про закон як акт вищої юридичної сили. Встановлення 

відповідальності за невиконання обов’язку щодо утримання майна 

підзаконними актами недопустимо; 

– при встановленні відповідальності, слід виходити з оцінки того 

факту, чи мав власник можливості (фізичні, фінансові тощо) для належного 

виконання обов’язку щодо утримання майна. Наприклад, власник не може 

фінансово утримувати належний йому будинок. Він не може його відчужити, 

оскільки нікого не цікавить така покупка. Відповідальності за неутримання 

будинку не встановлено. Але, моделюючи ситуацію, при встановленні 

відповідальності, обов’язково варто ураховувати, чи мав можливість власник 

виконувати свій обов’язок. 

У ст. 352 ЦК України передбачено таку підставу припинення права 

власності як викуп пам’ятки культурної спадщини. Правові, організаційні, 

соціальні та економічні відносини у сфері охорони культурної спадщини 

регулює Закон України від 8 червня 2000 року «Про охорону культурної 

спадщини» [193]. Відповідно до ст. 17 цього Закону пам’ятка, крім пам’ятки 

археології, може перебувати у державній, комунальній або приватній 

власності. Суб’єкти права власності на пам’ятку визначаються згідно із 

законом. Об’єкти культурної спадщини незалежно від форм власності 

відповідно до їхньої археологічної, естетичної, етнологічної, історичної, 

мистецької, наукової чи художньої цінності підлягають реєстрації шляхом 

занесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України за 

категоріями національного та місцевого значення пам’ятки. Порядок 

визначення категорій пам’яток встановлюється Кабінетом Міністрів України. 

Примусове відчуження або викуп пам’яток урегульовано і нормами              

ст. 21 зазначеного Закону. Змістовно норми ст. 352 ЦК України та ст. 21 
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Закону співпадають. Таке дублювання законодавчих положень видається 

недоцільним. Якщо відповідні відносини, у даному випадку щодо 

припинення права на пам’ятку, урегульовані спеціальним законом, то у ЦК 

України достатньо відсилочної норми до таких спеціальних норм замість її 

дублювання. 

Отже, якщо в результаті дій або бездіяльності власника пам’ятки  

їй загрожує пошкодження або знищення, уповноважений орган охорони 

культурної спадщини робить власнику пам’ятки відповідне попередження. 

Якщо власник пам’ятки не вживе заходів щодо її збереження,  

зокрема у зв’язку з неможливістю створення необхідних для цього  

умов, суд за позовом відповідного органу охорони культурної спадщини 

може постановити рішення про її викуп. 

У разі невідкладної необхідності забезпечення умов для збереження 

пам’ятки позов про її викуп може бути пред’явлено без попередження.  

Викуплена пам’ятка переходить у власність держави.  

Викупна ціна пам’ятки визначається за згодою сторін, а в разі спору – 

судом. 

Отже, аналізуючи такі законодавчі підходи, можливо зробити наступні 

висновки. У Законі «Про охорону культурної спадщини» прямо не 

встановлений обов’язок власника утримувати пам’ятку, хоча нормами ст. 18 

урегульовані особливості здійснення права власності на пам’ятки, але 

припинення права власності на неї, якщо в результаті дій або бездіяльності 

власника пам’ятки їй загрожує пошкодження або знищення, можливо 

розглядати як санкцію за невиконання відповідних обов’язків з утримання. 

Гарантією прав власника є законодавче закріплення судового порядку 

припинення права власності на пам’ятку, а не на розсуд відповідного органу, 

а також обов’язок відповідного органу виплатити власнику викупну ціну. 

Закон України від 21 лютого 2006 року «Про захист тварин від 

жорстокого поводження» [189] прямо встановлює певні обов’язки власника 

щодо утримуваної ним тварини. Відповідно до ст. 180 ЦК України тварини є 
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особливим об’єктом цивільних прав. На них поширюється правовий режим 

речі, крім випадків, встановлених законом. Отже, тварина може належати на 

праві власності. Варто зазначити, що у короткій преамбулі Закону зазначено, 

що він спрямований на захист природних прав тварин.  

Відповідно до ст. 12 Закону «Про захист тварин від жорстокого 

поводження» право власності або інші речові права особи, яка утримує 

тварину, обмежені обов’язком дотримання норм і вимог цього Закону. Таке 

доволі своєрідне законодавче положення, з редакцією якого можна і не 

погодитися. Адже право власності не може обмежуватися обов’язком цього 

ж власника дотримуватися вимог закону. Очевидно, що при здійсненні права 

власності на тварину власник зобов’язаний дотримуватися законодавчих 

вимог та виконувати встановлені законом обов’язки. Правила утримання 

тварин викладені у Розділі ІІ Закону. Їх і повинен дотримуватися власник 

тварини. Відповідно до ст. 10 Закону особа, яка утримує тварину, зобов’язана 

забезпечити своєчасне надання їй ветеринарної допомоги. Хоча виконання 

такого обов’язку, як і інших обов’язків щодо тварин, важко 

проконтролювати. Закон містить загальну норму про відповідальність за 

порушення його вимог – ст. 35 Закону, відповідно до якої за порушення 

вимог цього Закону винні особи несуть кримінальну, адміністративну та 

цивільно-правову відповідальність. 

Нормою ч. 2 ст. 12 Закону встановлено, що право власності та інші 

речові права на тварин у разі жорстокого поводження з ними можуть бути 

припинені за рішенням суду шляхом їх оплатного вилучення або конфіскації. 

Не аналізуючи дієвість такого законодавчого підходу, у контексті нашого 

дослідження варто зауважити, що припинення права власності на тварину у 

разі порушення законодавчо встановлених обов’язків щодо її утримання, є 

санкцією за їх невиконання. 

На прикладах правового регулювання права власності на пам’ятку та 

тварину можемо констатувати, що у нормах спеціального законодавства 

конкретизується обов’язок власника утримувати майно, встановлений 
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загальною нормою ст. 322 ЦК України. Якраз маємо приклади, коли Закон 

прямо встановлює обов’язки з утримання певного майна під страхом 

припинення права власності на нього як санкції у разі їх невиконання. 

Відповідно до ч. 5 ст. 319 ЦК України власник не може 

використовувати право власності на шкоду правам, свободам та гідності 

громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію та 

природні якості землі. У разі вчинення власником певних дій, які можуть 

бути кваліфікованими як правопорушення, настає відповідальність за них. 

Наприклад, за Французьким ЦК, при здійсненні права власності, яке 

спрямоване на задоволення законного та серйозного інтересу, не 

допускається вчинення ворожих діянь, невиправданих будь-якою користю і 

таких, що заподіюють шкоду іншій особі [267, с.252]. 

Важливим є законодавче положення про невтручання держави у 

здійснення власником права власності (ч. 6 ст. 319 ЦК України). 

Встановлення державою загальноприйнятих правил поведінки, зокрема, 

щодо ліцензування окремих видів діяльності, встановлення податків 

(наприклад, податок на нерухомість) тощо не можуть розцінюватися як 

втручання у сферу власника, оскільки такі приписи носять 

загальнообов’язковий характер. Як гарантію невтручання держави у 

здійснення власником своїх повноважень можливо розглядати норми ст. 393 

ЦК України. Відповідно до її приписів правовий акт органу державної влади, 

органу влади АРК або органу місцевого самоврядування, який не відповідає 

законові і порушує права власника, за позовом власника майна визнається 

судом незаконним та скасовується. Власник майна, права якого порушені 

внаслідок видання таких актів, має право вимагати відновлення того 

становища, яке існувало до їх видання. У разі неможливості відновлення 

попереднього становища власник має право на відшкодування майнової та 

моральної шкоди. Наразі судова практика застосування норм ст. 393 ЦК 

України носить поодинокий характер. 
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Відповідно до ч. 7 ст. 319 ЦК України діяльність власника може бути 

обмежена чи припинена або власника може бути зобов’язано допустити до 

користування його майном інших осіб лише у випадках і в порядку, 

встановлених законом. Змістовний аналіз цієї норми дозволяє розмежовувати 

випадки обмеження діяльності власника, за яких право власності не 

припиняється та випадки припинення права власності. У разі обмеження 

діяльності власник не може вчиняти лише певних дій щодо належного йому 

майна. Наприклад, у разі накладення арешту на майно у встановленому 

порядку, право власності не припиняється, але власник не може 

розпоряджатися таким майном. У разі заборони приватному підприємцю 

провадити діяльність на певний строк у зв’язку з порушенням, наприклад, 

законодавства про захист прав споживачів. Таку санкцію можуть накласти 

уповноважені державні органи. Власник не може займатися певною 

діяльністю, але про припинення його права власності не йдеться. 

Відповідно до норм ст. 405 ЦК України члени сім’ї власника житла, які 

проживають разом з ним, мають право на користування цим житлом 

відповідно до закону. Така норма свідчить про те, що закон зобов’язує 

власника допустити до користування його майном інших осіб, зокрема, у 

даному випадку, йдеться про членів його сім’ї. 

Межею здійснення права власності може розцінюватися законодавче 

встановлення принципу цільового використання майна. Наприклад, 

відповідно до приписів ст.ст. 379, 380, 382, 383 ЦК України – житлові 

будинки, квартири можуть використовуватися лише для постійного 

проживання; земельні ділянки можуть використовуватися відповідно до їх 

цільового призначення (ч. 4 ст. 373 ЦК України, ст. 91 ЗК України).   

Нормами спеціальних законів можуть установлюватися особливості 

набуття та здійснення права власності на окремі види майна.  

Так, постановою ВР України від 17 червня 1991 року «Про право 

власності на окремі види майна» затверджено також «Спеціальний порядок 

набуття права власності громадянами на окремі види майна» [201]. Йдеться, 
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зокрема, про зброю, боєприпаси, газові пістолети тощо. Такого роду 

обмеження та правила можуть встановлюватися виключно законом. У 

даному випадку прийнято Постанову ВР України – підзаконний нормативний 

акт. 

Особливості здійснення права власності на об’єкти культурної 

спадщини, що є пам’ятками, встановлені нормами ст. 18 Закону «Про 

охорону культурної спадщини». Зокрема, об’єкти культурної спадщини, що є 

пам’ятками (за винятком пам’яток, відчуження або передача яких 

обмежується законодавчими актами України), можуть бути відчужені, а 

також передані власником або уповноваженим  ним  органом у володіння, 

користування чи управління іншій юридичній або фізичній особі за наявності 

погодження відповідного органу охорони культурної спадщини. 

Пам’ятка може бути приватизована лише за умови укладення 

майбутнім власником з відповідним органом охорони культурної спадщини  

попереднього договору про укладення в майбутньому охоронного договору 

на пам’ятку (її частину) з викладенням його істотних умов, у тому числі 

щодо цільового використання пам’ятки, робіт, які майбутній власник 

зобов’язується провести на пам’ятці з метою утримання її в належному стані. 

Перелік пам’яток, які не підлягають приватизації, затверджується ВР 

України. Пам’ятка національного значення, що перебуває у державній чи 

комунальній власності і потребує спеціального режиму охорони, може 

надаватися у користування за погодженням з центральним органом 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної 

спадщини. 

Особі, яка набула права володіння, користування чи управління  

пам’яткою, за винятком наймача державної або комунальної квартири 

(будинку), забороняється передавати цю пам’ятку у володіння, користування 

чи управління іншій особі без погодження відповідного органу охорони 

культурної спадщини. 
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Нормами ст. 20 Закону закріплено право привілеєвої купівлі пам’ятки у 

разі її продажу власником. У  разі продажу пам’ятки (крім пам’ятки, яка не 

підлягає приватизації) власник або уповноважений ним орган зобов’язаний у 

письмовій формі повідомити про це відповідний орган охорони культурної 

спадщини із зазначенням ціни та інших умов продажу. Центральні органи 

виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну 

політику у сфері охорони культурної спадщини, мають право привілеєвої 

купівлі пам’ятки національного значення. Орган виконавчої влади АРК, 

органи охорони культурної спадщини обласних, Київської та 

Севастопольської  міських, районних державних адміністрацій та 

відповідний виконавчий орган сільської, селищної, міської ради мають право 

привілеєвої купівлі пам’ятки місцевого значення. У разі відмови від 

здійснення цього права чи нездійснення його протягом місяця з дня 

одержання повідомлення власник або уповноважений ним орган має право на 

продаж пам’ятки. Право привілеєвої купівлі пам'ятки не застосовується, коли 

покупцем пам’ятки, яка перебуває у приватній власності, є діти, дружина і 

батьки або, за їх відсутності, брати і сестри, а також дід та бабка як з боку 

батька, так і з боку матері, і небожі та небоги продавця. 

Закон «Про захист тварин від жорстокого поводження» закріплює 

особливості права власності на тварин. Так, відповідно до його ст. 12 

встановлено, що угоди (термінологія Закону), укладені особою, яка не 

досягла 18 років, з набуття або передачі права власності чи іншого речового 

права на тварину можуть бути визнані недійсними за рішенням суду, якщо 

такі угоди укладені без згоди батьків цієї особи або осіб, що їх замінюють 

(оспорювані правочини). 

Сучасна правова наука виходить з визнання права приватної власності 

як основного, базового права особи – основи її політичної, економічної та 

соціальної свободи. Реалізація свободи приватної власності неможлива без 

гарантування непорушності цього права. У ст. 41 Конституції України 

закріплено положення про те, що ніхто не може бути протиправно 
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позбавлений права власності, право приватної власності є непорушним. Такі 

підходи закріплені у конституціях багатьох держав (ст. 14 Конституції ФРН, 

ст. 48 Конституції Хорватії, ст. 17 Конституції Болгарії, ст. 42 Конституції 

Італії, ст. 29 Конституції Японії, ст. 33 Конституції Іспанії) [89]. Зазначений 

принцип відображений і у ст. 321 ЦК України та є дієвим у сприянні 

власнику здійснювати належне йому право своєю волею на власний розсуд у 

межах, встановлених законом. 

 

2.4. Здійснення прав інтелектуальної власності в Україні та ЄС 

Конституція України гарантує кожному право на результати своєї 

інтелектуальної, творчої діяльності. Відповідно до ст. 54 Конституції 

громадянам гарантується свобода літературної, художньої, наукової і 

технічної творчості, захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, 

моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв’язку з різними 

видами інтелектуальної діяльності. Кожний громадянин має право на 

результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності; ніхто не може 

використовувати або поширювати їх без його згоди, за винятками, 

встановленими законом. У своєму конституційному праві на свободу творчої 

діяльності людина не може бути обмежена крім випадків, передбачених 

Конституцією України. 

Вперше на законодавчому рівні поняття та об’єкти права 

інтелектуальної власності були закріплені у Законі України від 7 лютого 1991 

року «Про власність» (втратив чинність) [178].  

У ст. 418 ЦК України право інтелектуальної власності розглядається як 

право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або інший 

об’єкт права інтелектуальної власності, визначений законодавством України. 

В рамках інтелектуальної власності виділяють авторське право та 

промислову власність (патентне право). У науковій літературі поділ об’єктів 

права інтелектуальної власності здійснено на декілька груп, з огляду на 

правовий режим їх охорони, особливості здійснення відповідних прав: 
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об’єкти авторського права і суміжних прав; об’єкти патентного права; засоби 

індивідуалізації суб’єктів господарювання, товарів, робіт, послуг; результати 

селекційних досягнень; об’єкти з локальною новизною; наукове відкриття 

[170; 75; 172; 170]. Для кожної групи цих об’єктів притаманні певні 

особливості у наданні правової охорони та здійсненні прав на них. 

Творцем може бути будь-яка фізична особа, незалежно від її 

громадянства, статі, національності, інших соціальних характеристик, а 

також віку, обсягу цивільної дієздатності. Однією з презумпцій у сфері 

інтелектуальної власності є презумпція авторства (ч. 1 ст. 11 Закону «Про 

авторське право і суміжні права», ст. 435 ЦК України): за відсутності доказів 

іншого автором твору вважається особа, зазначена як автор на оригіналі або 

примірнику твору. 

Авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення (ч. 1                 

ст. 437 ЦК України). Для виникнення і здійснення авторського права не 

вимагається реєстрація твору чи будь-яке інше спеціальне оформлення 

авторства. Автор має право зареєструвати своє авторство у порядку, 

визначеному постановою КМ України [158]. Відповідно до положень 

Бернської конвенції [18] (ст. 15) для того, щоб автор літературних і художніх 

творів розглядався, за відсутності доказів протилежного, як такий і 

допускався у країнах Союзу до порушення судового переслідування проти 

контрафакторів, достатньо, щоб його ім’я було  позначене на творі 

звичайним чином. Особа, яка має авторське право, для сповіщення про свої 

права може використовувати спеціальний знак, яким є таке зображення – © 

(від англійського – copyright – авторське право) із зазначенням імені 

власника авторського права і року першого видання. 

Суб’єктивне авторське право за своєю суттю поєднує як особисті 

немайнові, так і майнові права, які є у тісному взаємозв’язку. За своєю 

природою суб’єктивне авторське право має абсолютний характер, оскільки 

свої повноваження автор здійснює незалежно від волі інших суб’єктів, 

опираючись виключно на закон. Вступаючи у договірні відносини, 
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предметом яких є використання твору різними способами, автор проявляє 

власну волю, аналогічно як власник, здійснюючи своє право власності. На це 

також наголошують і в науковій літературі [148; 257].  

Відповідно до ст. 31 ЦК України малолітня особа може здійснювати 

лише особисті немайнові права на результати інтелектуальної, творчої 

діяльності, що охороняються законом. Майнові права інтелектуальної 

власності за малолітніх здійснюють їхні законні представники (батьки 

(усиновителі), опікуни). Неповнолітні фізичні особи віком від чотирнадцяти 

до вісімнадцяти років, відповідно до ч. 2 ст. 32 ЦК України, самостійно 

здійснюють права на результати інтелектуальної творчої діяльності, що 

охороняються законом. 

Не виключено, що творцем, автором твору, може бути недієздатна чи 

обмежена  у цивільній дієздатності фізична особа. Виходячи зі змісту ст. 37 

ЦК України, фізична особа, цивільна дієздатність якої обмежена, може 

вчиняти лише дрібні побутові правочини. Усі інші правочини, що виходять 

за межі дрібних побутових, вчиняються нею за згодою піклувальника. У разі 

створення такою особою твору, що охороняється авторським правом, 

особисті немайнові права належать їй. Розпорядження ж майновими правами 

інтелектуальної власності виходить за межі поняття «дрібний побутовий 

правочин», яке визначається у ч. 1 ст. 31 ЦК України. Тому такі дії можуть 

вчинятися за згодою піклувальника. Недієздатна особа не вправі вчиняти 

жодного правочину. Відповідно до ст. 41 ЦК України правочини від її імені 

та у її інтересах вчиняє опікун. У Цивільному кодексі нічого не передбачено 

щодо належності такій особі особистих немайнових прав та можливості їх 

здійснення, аналогічно, як це встановлено для малолітніх. Оскільки 

недієздатна особа може бути автором твору, то їй, як творцю, належать 

особисті немайнові права, але здійснювати їх самостійно така особа не може.  

Твір може бути створений у співавторстві. Відповідно до ст. 13 Закону 

«Про авторське право і суміжні права», ст. 436 ЦК України співавторами є 

особи, спільною творчою працею яких створено твір. Авторське право на 
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твір, створений у співавторстві, належить усім співавторам незалежно від 

того, чи утворює такий твір одне нерозривне ціле або складається із частин, 

кожна з яких має самостійне значення. Між співавторами виникають 

правовідносини з факту створення твору. Змістом цих правовідносин є 

особисті немайнові та майнові права співавторів на спільно створений твір та 

права кожного на створену ним частку.  

З факту створення твору у його автора (авторів) виникають як особисті 

немайнові, так і майнові права. Особисті немайнові права інтелектуальної 

власності визначені у ст. 423 ЦК України. Це, зокрема: право на визнання 

людини творцем (автором, виконавцем, винахідником тощо) об’єкта права 

інтелектуальної власності; право перешкоджати будь-якому посяганню на 

право інтелектуальної власності, здатному завдати шкоди честі чи репутації 

творця; інші особисті немайнові права інтелектуальної власності, встановлені 

законом. 

У ст. 438 ЦК України, ст. 14 Закону «Про авторське право і суміжні 

права» закріплені особисті немайнові права автора. 

Воля особи творця щодо зазначення (не зазначення) свого справжнього 

імені на творі охороняється законом. Тобто, особа може вимагати зазначення 

свого імені на примірниках твору, а також може вимагати або забороняти 

згадування свого імені під час публічного використання твору.  

Відповідно до ст. 439 ЦК України автор має право протидіяти будь-

якому перекрученню, спотворенню або іншій зміні твору чи будь-якому 

іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі та репутації автора, а 

також супроводженню твору без його згоди ілюстраціями, передмовами, 

післямовами, коментарями тощо (право на недоторканість твору). 

У п. 38 постанови Пленуму ВГС України від 17 жовтня 2012 року «Про 

деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав 

інтелектуальної власності» [182] право на недоторканість твору трактується 

як право, яке полягає у недопущенні без згоди автора внесення будь-яких 

змін до твору, в тому числі додаткових текстів (включаючи коментарі, 
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передмови, пояснення), ілюстрацій, редакторської та іншої правки тощо. За 

відсутності доказів того, що згода була ясно виражена, вона не може 

вважатися одержаною. 

Недоторканність твору охороняється і після смерті автора. Відповідні 

повноваження щодо забезпечення недоторканності твору можуть бути 

покладені на уповноважену автором особу. Якщо автор не уповноважив 

спеціальну особу, то відповідні повноваження належатимуть його 

спадкоємцям або іншим заінтересованим особам. 

Виконавцеві твору як суб’єкту суміжних прав, відповідно до ч. 1 ст. 38 

Закону України «Про авторське право і суміжні права», належать такі 

особисті немайнові права: вимагати визнання того, що він є виконавцем 

твору; вимагати, щоб його ім’я або псевдонім зазначалися чи повідомлялися 

у зв’язку з кожним його виступом, записом чи виконанням (у разі, якщо це 

можливо); вимагати забезпечення належної якості запису його виконання і 

протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій суттєвій зміні, 

що може завдати шкоди його честі і репутації. Відповідно до Договору ВОІВ 

особисті немайнові права виконавців названі «моральними».  

Майновими правами інтелектуальної власності на твір є (ст. 440 ЦК 

України, ст. 15 Закону «Про авторське право і суміжні права»): право на 

використання твору; виключне право дозволяти використання твору; право 

перешкоджати неправомірному використанню твору, в тому числі 

забороняти таке використання та інші майнові права інтелектуальної 

власності, встановлені законом. 

Відповідно до статті 9 Бернської конвенції автори літературних і 

художніх творів, користуються  виключним  правом дозволяти відтворення 

цих творів будь-яким чином і в будь-якій формі. Відтворенням визнається 

будь-який звуковий або візуальний запис. У статті 11 Конвенції йдеться про 

виключні права дозволяти: публічний показ і виконання своїх творів, 

включаючи публічний  показ і виконання, здійснювані будь-якими засобами і 

способами; передачу будь-яким способом постановок і виконань творів для 
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загального відома. Такі ж права надаються авторам щодо перекладів їх творів 

протягом усього терміну дії прав на оригінальні твори.  

Відповідно до статті 11bis Конвенції автори літературних і художніх 

творів користуються виключним правом дозволяти: передачу своїх творів в 

ефір або публічне повідомлення цих творів будь-яким іншим способом 

бездротової передачі знаків, звуків або зображень; будь-яке публічне 

повідомлення, чи то по проводах або засобами бездротового зв’язку, 

повторно переданого в ефір твору, якщо таке повідомлення здійснюється 

іншою організацією, ніж первісна; публічне повідомлення переданого в ефір 

твору за допомогою гучномовця або будь-якого іншого апарату, що передає 

знаки, звуки або зображення.  

Також автори літературних творів користуються виключним правом 

дозволяти: публічне читання своїх творів, включаючи таке публічне читання, 

яке здійснюється будь-якими засобами або способами; передачу будь-яким  

способом читання їх творів для загального відома (стаття 11ter).  

Такі ж права надаються авторам літературних творів щодо перекладу їх  

творів протягом усього терміну дії їх прав на оригінальні твори. Статтею 12 

Конвенції закріплено виключне право авторів літературних і художніх творів 

дозволяти переробки, аранжування й інші зміни своїх творів. А у ст. 14 

йдеться про право автора дозволяти: кінематографічну переробку і 

відтворення своїх творів та поширення перероблених або відтворених таким 

способом творів; публічний показ і виконання перероблених або відтворених 

таким способом творів і повідомлення їх по проводах для загального відома. 

Переробка в будь-яку іншу художню форму кінематографічної постановки, 

похідної від літературного або художнього твору, незалежно від дозволу його 

автора, вимагає також дозволу автора оригінального твору. 

У Законі «Про авторське право і суміжні права» виключне право автора 

на використання твору не розкривається через перелік можливих 

повноважень, а прямо зазначено, що таке право дозволяє автору (чи іншій 

особі, яка має авторське право) використовувати твір у будь-якій формі і 
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будь-яким способом. Проте зміст виключного права автора (чи іншої особи, 

яка має авторське право) на дозвіл чи заборону використання твору іншими 

особами розкривається через перелік можливих дій (ч. 3 ст. 15 Закону), який 

співпадає з переліком, наведеним у ст. 441 ЦК України.  

Таким чином, якщо відповідно до ст. 441 ЦК України зміст виключного 

права на використання твору розкривається через невичерпний перелік 

можливих повноважень автора, то відповідно до ст. 15 Закону «Про 

авторське право і суміжні права» виключне право автора на дозвіл чи 

заборону використання твору іншими особами теж розкривається через 

практично такий же перелік дій, які автор вправі дозволяти або забороняти 

для інших осіб. Такі правові підходи обтяжують розуміння змісту цих прав та 

можливості щодо їх здійснення. Видається, що перераховувати на 

законодавчому рівні усі можливі способи використання твору неможливо та, 

зрештою, і непотрібно, хоча власне такий підхід використано у Бернській 

конвенції. Варто керуватися принципом приватноправового регулювання – 

дозволено усе, що прямо не заборонено. 

В Угоді про асоціацію між Україною та ЄС [261] зазначено, що право 

на справедливу винагороду є невід’ємним. Якщо виконавець передав або 

уступив своє право на прокат щодо фонограми виробнику фонограми або 

фільму, то такий виконавець зберігає право на справедливу винагороду за 

прокат. Виконавці не можуть відмовитись від права на одержання 

справедливої винагороди за прокат. Управління правом на одержання 

справедливої винагороди може бути доручене організаціям колективного 

управління, які представляють виконавців. 

Суперечливо вирішується питання про належність прав 

інтелектуальної власності на службовий твір, тобто такий твір, що 

створюється у зв’язку з виконанням трудового договору. Відповідно до ст. 16 

Закону «Про авторське право і суміжні права» виключне майнове право на 

службовий твір належить роботодавцеві, якщо інше не передбачено 

трудовим договором (контрактом) та (або) цивільно-правовим договором між 
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автором та роботодавцем. А у ч. 2 ст. 429 ЦК України встановлено, що 

майнові права інтелектуальної власності на об’єкт, створений у зв’язку з 

виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей 

об’єкт та юридичній або фізичній особі, де або у якої він працює, спільно, 

якщо інше не встановлено договором. Норми Закону «Про авторське право і 

суміжні права» не приведені у відповідність до положень ЦК України, який 

був прийнятий пізніше. Ураховуючи, що ЦК України є основним актом 

цивільного законодавства, він  був прийнятий пізніше, то до відносин сторін 

щодо розподілу майнових прав інтелектуальної власності у разі створення 

службового твору мають застосовуватися положення ст. 429 ЦК України, а 

не ст. 16 Закону «Про авторське право і суміжні права». Така позиція 

відображена і у п. 35 постанови Пленуму ВГС України від 17 жовтня 2012 

року «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом 

прав інтелектуальної власності». Загалом, для уникнення неоднозначності у 

застосуванні різних за змістом правових норм, вони мають бути узгоджені. 

Важливою особливістю здійснення майнових прав автора є 

законодавче встановлення строків їх чинності. Відповідно до ст. 7 Бернської 

конвенції строк охорони становить увесь час життя автора і п’ятдесят років 

після його смерті. Для творів, випущених анонімно або під псевдонімом, 

строк охорони закінчується через п’ятдесят років після того, як твір було 

правомірно зроблено доступним для загального відома. Проте, якщо 

прийнятий автором псевдонім не викликає сумнівів у його особі, діє 

загальний строк охорони – п’ятдесят років. Якщо автор твору, випущеного 

анонімно або під псевдонімом, розкриє свою особу протягом 

вищезазначеного строку (тобто п’ятдесят років), то теж застосовується 

загальний строк охорони у п’ятдесят років.  

У Конвенції зазначено, що для кінематографічних творів країни Союзу  

вправі передбачити, що строк охорони закінчується через п’ятдесят років 

після того, як твір за згодою автора було зроблено доступним для загального  

відома,  або – якщо протягом п’ятдесяти років з часу створення такого твору 
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ця подія не настане – то строк охорони закінчується через п’ятдесят років 

після створення твору.  

За законодавством країн Союзу зберігається право визначати строк 

охорони фотографічних творів і творів прикладного мистецтва, що 

охороняються в якості художніх творів. У Конвенції зазначено, що строк 

охорони не може бути менший двадцяти п’яти років від часу створення 

такого твору.  

Усі строки охорони, встановлені Конвенцією, починають текти з дня 

смерті автора і (або) від дня настання зазначеної події, але відлік починається 

завжди з 1 січня року, що йде за роком смерті або за роком настання такої 

події. У Конвенції зазначено, що країни Союзу мають право встановлювати 

триваліші строки правової охорони майнових прав автора. Таким правом 

скористалася Україна. Нормами ст. 425 ЦК України встановлені строки 

чинності прав інтелектуальної власності. Особисті немайнові права 

інтелектуальної власності є чинними безстроково. Аналогічна норма 

передбачена і у ст. 28 Закону «Про авторське право і суміжні права». 

Майнові ж права інтелектуальної власності на твір є чинними протягом 

установлених строків. Їх тривалість, початок перебігу визначені ст. 446 ЦК 

України. Норми ст. 28 Закону «Про авторське право і суміжні права» 

конкретизують як тривалість строків в окремих випадках, так і порядок їх 

обчислення.  

В ЄС відносини щодо набуття та здійснення авторських прав 

врегульовані значною кількістю Директив та Регламентів. У сфері 

авторського права та суміжних прав слід виділити Директиву Ради ЄС 

93/83/ЄЕC від 27 вересня 1993 року про узгодження деяких положень 

авторського права і суміжних прав за застосування їх до супутникового 

мовлення і кабельної ретрансляції [50], Директиву Європейського 

парламенту та ради 2001/29/ЄС від 22 травня 2001 року про гармонізацію 

певних аспектів авторського права та суміжних прав у інформаційному 

суспільстві, Директиву Європейського Парламенту та Ради від 27 вересня 
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2001 року про право слідування на користь автора оригінального твору 

мистецтва, Директиву Європейського Парламенту та Ради від 23 квітня 2009 

року 2009/24/ЄС про правову охорону комп’ютерних програм [52], 

Директиву Європейського Парламенту та Ради від 11 березня 1996 року 

96/9/ЄС про правову охорону баз даних [53], Директиву Ради ЄС від                

19 листопада 1992 року  92/100/ЄЕС про право на прокат, право на позичку 

та деякі суміжні права у сфері інтелектуальної власності [51] та інші. 

Зі змісту цих нормативних актів вбачається, що правова охорона 

авторських та суміжних прав визначається національним законодавством з 

урахуванням положень Директив та Регламентів, при цьому особлива увага 

приділяється здійсненню цих прав в інформаційному середовищі. Окрім 

того, кожна держава ЄС сама вправі визначити перелік випадків, коли 

використання об’єкта авторського права без дозволу автора не 

вважатиметься порушенням його майнових прав та не тягнутиме за собою 

відповідальності за порушення норм права інтелектуальної власності.  

У науковій літературі наголошують, що кожна з держав-членів вживає 

заходів, необхідних для того, щоб  суб’єкти прав, чиї інтереси зазнали шкоди 

через неправомірну діяльність, виконану на їхній території, могли подати 

скаргу щодо відшкодування шкоди та/або вимагати судової заборони, та, у 

відповідному випадку, конфіскації неправомірного матеріалу, пристроїв, 

товарів або компонентів; та забезпечує  суб’єктам прав умови для вимагання 

судової заборони проти посередників, чиїми послугами користується третя 

особа для порушення авторського права або суміжних прав [11, с.236]. 

Комп’ютерні програми в країнах ЄС охороняються нормами 

авторського права як літературні твори, окрім іншого, термін «комп’ютерна 

програма» включає також її підготовчу документацію. Охорона прав 

застосовується до будь-якої форми вираження комп’ютерної програми [56, 

с.10].  

Дещо відмінними є правові підходи щодо надання правової охорони 

об’єктам патентного права. Зокрема, відповідно до приписів Закону «Про 
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охорону прав на винаходи і корисні моделі», права інтелектуальної власності 

на винахід (корисну модель) виникають лише після отримання винахідником 

патенту. Саме отримання патенту винахідником (або іншою особою, 

наприклад, роботодавцем) слугує юридичним фактом, що є підставою 

виникнення прав інтелектуальної власності на винахід (корисну модель). 

Права інтелектуальної власності діють від дати публікації відомостей про 

видачу патенту. 

Винахід і корисна модель повинні вирішувати  певне технічне завдання 

в будь-якій сфері технології, і, як вказує законодавець, вони є саме 

результатом такого технічного вирішення. На це наголошують і в науковій 

літературі, визначаючи результат, до якого призводить винахід (корисна 

модель), визначальною ознакою отримання правової охорони [41, с.5; 306]. 

Винахіднику належать особисті немайнові та майнові права 

інтелектуальної власності. До особистих немайнових прав Закон «Про 

охорону прав на винаходи і корисні моделі» відносить: право авторства та 

право на присвоєння імені створеному ним винаходу (корисній моделі).  

Право авторства є невід’ємним особистим правом і охороняється 

безстроково. Зміст цього права полягає в тому, що винахідник визнається 

творцем винаходу (корисної моделі) як об’єкта інтелектуального права, 

оскільки саме його творчою працею створено винахід (корисну модель). 

Право авторства закріплює факт створення того чи іншого творчого 

результату (винаходу, корисної моделі) певною конкретною особою 

(винахідником). Це має значення для суспільної оцінки як самого результату, 

так і особи винахідника [149, с.82]. Державна служба інтелектуальної 

власності, розглядаючи заявку на винахід (корисну модель), презюмує, що 

заявник і є винахідником (саме його творчою інтелектуальною працею було 

створено винахід, корисну модель). У подальшому винахідник отримує 

патент на своє ім’я, і цей юридичний факт слугує визнанням державою 

авторства на винахід (корисну модель).  
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В патентному праві діє презумпція авторства на винахід, відповідно до 

якої винахідником вважається особа, яка вказана у патенті на винахід 

(корисну модель). Доведення протилежного можливе лише в судовому 

порядку. На відміну від презумпції авторства в авторському праві авторство 

на винахід засвідчується тільки державою, і це знаходить своє відображення 

в патенті. 

Винахідник має право на присвоєння свого імені створеному ним 

винаходу (корисній моделі). Закон не дає конкретизації здійснення цього 

права автором винаходу (корисної моделі). Зрештою така конкретизація була 

б зайвою. Автор вільний у виборі дій, спрямованих на здійснення належного 

йому права. Можливо, в назві винаходу (корисної моделі), яка вказується у 

заявці, винахідник може використати своє ім’я. У такому разі варто приймати 

до уваги, що назва винаходу (корисної моделі) повинна обов’язково 

відповідати їх суті і, як правило, характеризувати його (її) призначення, про 

що прямо зазначено у п. 6.3 Правил складання і подання заявки на винахід та 

заявки на корисну модель.  

Винахід (корисна модель) як результат технічної творчості може в 

майбутньому бути змінений, удосконалений іншими особами, оскільки 

рівень техніки перебуває у постійному русі. А відтак винахідник не має права 

протидіяти майбутній зміні пристрою або процесу, який є об’єктом винаходу. 

Проте він має право протидіяти незаконному використанню винаходу.  

Право на використання винаходу (корисної моделі) винахідник здійснює 

на власний розсуд. Це право характеризується як виключне та абсолютне, 

оскільки здійснюється волею суб’єкта у межах, встановлених законом. 

Натомість інші особи повинні отримати дозвіл від власника патенту на 

використання винаходу (шляхом отримання ліцензії, укладення ліцензійного 

договору). При використанні винаходу власник патенту та інші особи, які 

отримали таке право, повинні утриматися від дій, які порушують права 

інших власників патентів. Зокрема, йдеться про недопустимість вчинення дій 

винахідником (або іншими особами, яким передане право на використання 



170 

винаходу), що вважаються використанням чужого винаходу. При цьому 

патент є охоронним документом, який засвідчує визнання заявленої 

пропозиції винаходом (корисною моделлю) і право інтелектуальної власності 

на ці об’єкти [172, с.153]. Суть винаходу (корисної моделі) відображено у 

формулі винаходу (корисної моделі). Як слушно стверджують в науковій 

літературі, формула винаходу є словесним та описовим відображенням 

технічної сутності винаходу, за допомогою якого фахівці мають можливість 

одержати в короткій формі інформацію про технічне рішення задачі у певній 

галузі зі вказівкою засобів і результату, тобто мети рішення, яка може бути 

досягнута при використанні винаходу [85, с.7]. 

Патент може належати кільком особам. Проте Закон «Про охорону прав 

на винаходи і корисні моделі» не оперує поняттям «співвинахідники». 

Вважаємо за доцільне врегулювати відносини між співвинахідниками за 

аналогією з авторським правом. Зокрема, доречно внести доповнення до 

Закону щодо права на укладення договору між співвинахідниками. Такий 

договір може укладатися у письмовій формі. Він мав би урегульовувати 

відносини між особами, які спільною творчою працею створили винахід 

(корисну модель), зокрема, щодо можливості використання винаходу 

(корисної моделі), в тому числі як самими співвинахідниками, так і надання 

дозволу на таке використання третім особам, щодо визначення порядку 

розподілу винагороди, отриманої від використання винаходу (корисної 

моделі) тощо.  

Відносини щодо набуття та здійснення прав інтелектуальної власності 

на промислові зразки урегульовані Законом України від 15 грудня 1993 року 

«Про охорону прав на промислові зразки» [197]. Умови надання правової 

охорони промисловому зразку визначені нормами ст. 5 Закону. Права автора 

захищаються патентом, строк чинності якого складає 10 років від дати 

подання заявки до установи і продовжується за клопотанням власника 

патенту, але не більш як на п’ять років (ч. 5 ст. 5 Закону). 
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Відповідно до норми ч. 4 ст. 7 Закону автору промислового зразка 

належить право авторства, яке є невідчужуваним абсолютним особистим 

правом і охороняється безстроково. 

З патенту випливають майнові права автора, чинність яких пов’язана як 

зі строками чинності патенту, так і з діями, що спрямовані на підтримання 

його чинності. Йдеться про сплату власником патенту річного збору за 

підтримання чинності патенту. Використанням промислового зразка 

визнається виготовлення виробу із застосуванням запатентованого 

промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для 

продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше 

введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених 

цілях. Здійснюючи свої права, власник патенту може видавати ліцензії чи 

укладати ліцензійні договори з будь-якими зацікавленими особами на 

використання промислового зразка. 

Варто зауважити, що з патенту випливають і певні обов’язки для його 

власника. Так, відповідно до приписів ст. 23 Закону України «Про охорону 

прав на промислові зразки» власник патенту повинен добросовісно 

користуватися виключним правом, що випливає з патенту. Якщо 

промисловий зразок не використовується або недостатньо використовується 

в Україні протягом трьох років, починаючи від дати публікації відомостей 

про видачу патенту або від дати, коли використання  промислового зразка 

було припинено, то будь-яка особа, яка має бажання і виявляє готовність 

використовувати промисловий зразок, у разі відмови власника патенту від 

укладання ліцензійного договору може звернутися до суду із заявою про 

надання їй дозволу на використання промислового зразка. 

Патентне право ЄС характеризується сегментарною уніфікацією, 

оскільки врегульовані відносини лише щодо окремих інститутів 

інтелектуального права. До прикладу, Європейський парламент та Рада ЄС 

прийняли директиви лише стосовно правової охорони біотехнологічних 

винаходів, промислових зразків та топографій напівпровідникових виробів. 
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Значне коло питань патентного права залишилось поза межами нормативного 

регулювання. Тим не менш, ухвалені норми стали належним та ефективним 

правовим засобом врегулювання відносин, що виникають у сфері науково-

дослідницької, проектної чи конструкторської діяльності в рамках ЄС. 

Процедура отримання патенту на винахід регулюється Європейською 

патентною конвенцією 1973 року. Ця конвенція регулює процедуру видачі 

так званого «європейського патенту». Європейський патент надає його 

володільцю ті ж права інтелектуальної власності, що і національний патент. 

Однак територіальні межі дії європейського патенту визначаються заявником 

при поданні заявки (заявник зазначає, в яких європейських країнах бажає 

отримати правову охорону). Прийом, розгляд, публікацію заявок на 

винаходи,  видачу патентів на винаходи здійснює Європейське патентне 

відомство (м. Мюнхен, Німеччина).  Таким чином, заявником подається одна 

заявка в одне регіональне патентне відомство, натомість правова охорона 

винаходу надається в кількох країнах.  

У сфері інтелектуальної власності щодо прав на винаходи прийнято 

лише Директиву Європейського парламенту та ради від 6 липня 1998 року 

98/44/ЄC про правову охорону біотехнологічних винаходів, Регламент про 

запровадження додаткового охоронного сертифіката щодо медичних 

продуктів. 

Окрім цього, у 2002 році Європейською Комісією запропоновано 

проект Директиви про патентоздатність винаходів, пов’язаних з 

комп’ютерними програмами, з метою гармонізувати захист таких винаходів 

[172, с.521]. 

Патентна системи ЄС наразі лише формується, ведеться робота щодо 

подальшої систематизації та уніфікації норм патентного права. 

За законодавством ЄС промисловий зразок підлягає правовій охороні за 

умови його новизни та індивідуального характеру. Ці положення містяться в 

Директиві ЄС від 13 жовтня 1998 року 98/71/ЄС «Про правову охорону 

промислових зразків» [54], а також в Регламенті Ради ЄС № 6/2002 «Про 
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промислові зразки ЄС» [217]. Так, промисловий зразок визнається новим, 

якщо він не є доступним для громадськості до дати подачі заявки на 

реєстрацію або дати пріоритету. Промислові зразки вважаються однаковими, 

якщо їх характеристики відрізняються тільки нематеріальними елементами. 

Промисловий зразок має індивідуальний характер, якщо загальне враження, 

яке він справляє на інформованого споживача, відрізняється від загального 

враження такого споживача щодо інших аналогічних товарів, які були 

доступні для громадськості до дати подання заявки на реєстрацію або дати 

пріоритету. Форма або елементи конструкції, зумовлені виключно технічним 

призначенням виробу, не враховуються при реєстрації зразка.  

На відміну від українського законодавства строк чинності патенту на 

промисловий зразок складає 5 років і може бути продовжений щоразу на 5 

років, але загальна тривалість чинності патенту на промисловий зразок не 

може перевищувати 25 років. На думку Л.Л. Давид, таке формулювання 

строку чинності прав на промисловий зразок є досить вдалим, оскільки 

власник патенту буде зацікавленим у його використанні під час виробництва 

продукції [42, с.12].  

Законодавство ЄС про промислові зразки більшою мірою врегульовує 

питання балансу інтересів власника патенту та суспільства. Так, якщо для 

патентоспроможності промислового зразка в Україні необхідною є лише його 

новизна, то в країнах ЄС – ще й індивідуальний характер («оригінальність»). 

Вважаємо, слід запозичити такі умови патентоздатності промислового зразка 

з відповідних нормативних актів ЄС та передбачити в національному 

законодавстві, зокрема, в ЦК України та Законі України «Про охорону прав 

на промислові зразки».  

Встановлений у європейських країнах максимальний строк правової 

охорони промислових зразків у 25 років також є перспективним для 

запровадження в Україні [75, с.296]. Поділ цього строку на періоди по 5 років 

дозволить державі раніше отримати можливість використання у суспільних 

інтересах результатів художньо-конструкторської творчості, що втілені у 
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промислових зразках, комерційне використання яких буде невдалим. 

Водночас максимальний строк правової охорони (25 років замість 15 років) 

надасть більше перспектив власникам патенту в разі комерційної успішності 

промислового зразка. 

В країнах ЄС правова охорона в якості промислового зразка надається 

таким об’єктам як лінії, контури, колір, текстура та матеріал самого продукту 

або його орнамент, але, безумовно, за умови розрізнювальної здатності цих 

елементів [42, с.13]. Відтак і в національному законодавстві доцільно 

розширити коло об’єктів промислових зразків у відповідності до стандартів 

ЄС.  

Набуття та здійснення прав на торговельні марки урегульовано 

Законом України від 15 грудня 1993 року «Про охорону прав на знаки для 

товарів і послуг» [196, с.36]. Важливо підкреслити, що приналежність прав 

суб’єкту тісно пов’язана з фактом їх оформлення, тобто з наявністю 

свідоцтва. Свідоцтво на товарний знак є правовстановлюючим документом, 

строк дії якого складає 10 років.  

У ст. 16 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» 

перелік прав, що випливають із свідоцтва не наводиться. Відповідно до ч. 2 

цієї статті свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші 

права, визначені законом. Використанням знака визнається: нанесення його 

на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься 

такий товар, вивіску, пов’язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший 

прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним 

нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його 

для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування 

його під час пропонування та надання будь-якої  послуги, для якої знак 

зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в 

мережі Інтернет.  

Власник свідоцтва має право на укладення різних договорів чи видачу 

ліцензій на використання зареєстрованого знака та передавання прав на 
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нього. Передавання прав на знак не допускається, якщо це може стати 

причиною введення в оману споживача щодо товарів і послуг або щодо 

особи, яка їх виробляє чи надає.  

Серед усіх правових засобів індивідуалізації учасників ринку товарів і 

послуг нормативна увага шляхом здійснення уніфікації правових норм в 

рамках ЄС приділена, перш за все торговельним маркам та географічним 

зазначенням походження товару. Так, з Регламенту Ради ЄС від 26 лютого 

2009 року № 207/2009 про торговельну марку вбачається, що торговельна 

марка може складатись з будь-яких позначень, які можливо представити 

графічно, особливо слів, в тому числі особистих імен, малюнків, літер, цифр, 

форм товарів або їх упаковки, за умови, якщо такі позначення здатні 

вирізняти товари або послуги одного суб’єкта підприємницької діяльності від 

товарів або послуг інших суб’єктів. Власник прав на знак для товарів і послуг 

має право заборонити всім третім особам без його згоди використовувати в 

господарській діяльності будь-яке позначення, яке є тотожним із 

торговельною маркою ЄС у відношенні до товарів і послуг, які є тотожними 

до товарів і послуг, щодо яких зареєстровано торговельну марку ЄС; будь-

яке позначення, якщо в силу його тотожності або подібності до торговельної 

марки ЄС та тотожності або подібності товарів або послуг, що охоплюються 

торговельною маркою ЄС та позначенням, існує ймовірність виникнення 

асоціації між відповідними позначенням і торговельною маркою; будь-яке 

позначення, яке є тотожним або подібним до торговельної марки ЄС щодо 

товарів і послуг, які не є подібними до тих, щодо яких зареєстровано 

торговельну марку ЄС, якщо вона є загальновідомою у ЄС і якщо 

використання такого позначення без належних підстав може сприяти 

виникненню невиправданої переваги або нанести шкоду розрізняльній 

здатності такої торговельної марки. 

Права, надані торговельною маркою ЄС, мають перевагу над правами 

третіх осіб від дати публікації інформації про реєстрацію торговельної марки. 

Проте, можна вимагати обґрунтовану компенсацію щодо фактів, які мають 
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місце після дати публікації інформації про подання заявки на реєстрацію 

торговельної марки Співтовариства та які повинні бути заборонені після 

такої публікації. Суд, в якому слухається справа, не може вирішити її по суті 

до тих пір, поки не буде опубліковано інформацію про реєстрацію. 

Заслуговує на увагу можливість передання права інтелектуальної 

власності на торговельну марку ЄС незалежно від переходу права власності 

на підприємство, щодо товарів або послуг якого така марка 

використовувалася. Перехід права власності на підприємство тягне за собою 

передання прав на торговельну марку ЄС, якщо домовленістю сторін не 

передбачено інше.  

Торговельна марка за правом ЄС може бути об’єктом речових прав, 

об’єктом заходів з примусового виконання, предметом провадження щодо 

неспроможності, розпочатого лише в тій державі-члені, на території якої 

знаходиться центр основних інтересів боржника. 

Регламент Ради ЄС від 20 березня 2006 року № 510/2006 «Про захист 

географічних зазначень та позначень походження сільськогосподарської 

продукції та продуктів харчування» встановлює норми щодо захисту місця 

походження і географічних знаків сільськогосподарської продукції та 

продуктів харчування, призначених для громадського споживання за 

переліками, встановленими у Додатках до цього Регламенту.  

Уніфікованими  на рівні ЄС є також норми щодо сортів рослин. 

Регламент Ради ЄС від 27 липня 1994 року № 2100/94 про права на сорти 

рослин у Спільноті. Об’єктом захисту згідно із положеннями цього 

Регламенту є сорти усіх ботанічних родів і видів, включаючи, крім того, їх 

гібриди. 
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Висновки до Розділу 2 

1. Цінність будь-якого суб’єктивного права визначається можливістю 

його здійснення. Здійснення абсолютних цивільних прав підпорядковується 

загальним принципам здійснення прав, хоч йому і притаманні певні 

особливості. На здійснення цивільних прав загалом, абсолютних цивільних 

прав, зокрема, поширюються загальні засади (принципи) цивільного 

законодавства, закріплені у ст. 3 ЦК України. За своєю змістовною сутністю 

ці засади є принципами цивільного права загалом. 

Загальні засади можуть знаходити свою конкретизацію, деталізацію, 

доповнення у принципах, покладених в основу здійснення цивільних прав. 

Засади здійснення цивільних прав закріплені у ст. 12 ЦК України. 

Насамперед йдеться про свободу здійснення суб’єктивних цивільних прав – 

особа здійснює свої цивільні права вільно, на власний розсуд. У такому 

законодавчому підході знаходить свій вираз принцип диспозитивності у 

здійсненні цивільного права. Особа не може примушуватися до здійснення 

належного їй права. 

Для здійснення цивільних прав важливу роль відіграє гарантованість їх 

здійснення. 

В основу здійснення цивільних прав покладена презумпція 

добросовісності та розумності поведінки суб’єкта права: якщо законом 

встановлено правові наслідки недобросовісного або нерозумного здійснення 

особою свого права, вважається, що поведінка особи є добросовісною та 

розумною, якщо інше не встановлено судом. 

2. Для здійснення суб’єктивного цивільного права необхідними є певні 

передумови: 1) наявність в особи конкретного права, його законодавче 

визнання у формі загального дозволу чи прямого закріплення та правомірні 

підстави набуття такого права конкретною особою; 2) наявність в особи – 

суб’єкта права – належного обсягу цивільної дієздатності; 3) відсутність 

юридичних та фактичних перешкод для відповідної поведінки суб’єкта;                   

4) належний суб’єкт здійснення права. 
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3. Опираючись на принцип свободи здійснення суб’єктивних цивільних 

прав, особа може не здійснювати своє право. Нездійснення особою своїх прав 

не є підставою для їх припинення, крім випадків, встановлених законом. 

Також особа може відмовитися від свого майнового права. Відмова від права 

має наслідком його припинення для суб’єкта та не може тягнути жодних 

негативних (застосування засобів відповідальності) чи будь-якого іншого 

характеру наслідків для суб’єкта. Відмова від права і, відповідно, відмова від 

його здійснення, є актом вольової, усвідомленої поведінки особи і не може 

вчинятися під тиском, обманом, погрозою, насильством тощо. 

Слід розрізняти нездійснення права та відмову від нього як за 

зовнішніми проявами вольової поведінки суб’єкта – носія суб’єктивного 

права, так і за правовими наслідками. Нездійснення права – це завжди 

пасивна поведінка, яка не призводить до припинення права у суб’єкта. 

Нездійснення права може мати наслідком його припинення лише у випадках, 

встановлених законом. Тоді як відмова від права може виражатися як через 

пасивну поведінку, так і через вчинення необхідних дій, визначених законом. 

Відмова від права завжди має наслідком його припинення у суб’єкта. 

4. Межі здійснення цивільних прав окреслені у нормах ст. 13 ЦК 

України. Такі межі можуть визначатися договором як регулятором відносин 

його сторін або актами цивільного законодавства.  

Межею здійснення прав у рамках договірного правовідношення є 

наявність прав у контрагента за договором та його можливість здійснювати 

належні йому права. Гарантією здійснення прав за договором є належне 

виконання контрагентом кореспондуючих праву договірних обов’язків. 

Відповідно до ч. 2 ст. 13 ЦК України при здійсненні своїх прав особа 

зобов’язана утримуватися від дій, які могли б порушити права інших осіб, 

завдати шкоди довкіллю або культурній спадщині. Якщо при здійсненні 

належного їй права, особа порушує права інших осіб, завдає шкоди довкіллю 

або культурній спадщині, то це має наслідком застосування до неї засобів 

відповідальності, залежно від характеру правопорушення. Вчинене 
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правопорушення кваліфікується на підставі конкретної правової норми, яку 

порушив суб’єкт, здійснюючи своє право. Норма ч. 2 ст. 13 ЦК України 

застосовується як норма загальної дії. 

Не допускаються дії особи, що вчиняються з наміром завдати шкоди 

іншій особі, а також зловживання правом в іншій формі. 

Проаналізовано зміст понять «обмеження права», «обмеження у 

здійсненні права», «обтяження права». Поняття «обмеження права» та 

«обмеження у здійсненні права» фактично є синонімічними. Поняття 

«обтяження права» пов’язують з фактом існування прав третіх осіб на майно 

власника. 

5. Специфіка здійснення особистих немайнових прав фізичної особи 

зумовлена їх змістовною сутністю та особливістю цих прав. Фізична особа 

здійснює особисті немайнові права самостійно, а у встановлених законом 

випадках такі права може здійснювати законний представник.  

З огляду на тісний зв’язок особистих немайнових прав з особою-

носієм, їх невіддільність та невідчужуваність від неї, відносини договірного 

представництва у їх здійсненні виключаються. Але з огляду на конкретну 

життєву ситуацію потреба у таких послугах може виникнути. Тому повністю 

виключати інститут представництва у здійсненні особистих немайнових прав 

недоцільно. На власний розсуд особи, коли це можливо, виходячи із змісту 

права, представник може долучитися як до здійснення такого права, так і до 

здійснення окремих прамочностей, що складають його зміст. 

6. Здійснюючи особисті немайнові права, особа вправі вимагати від 

посадових і службових осіб вчинення відповідних дій, спрямованих на 

забезпечення здійснення нею таких прав. На підставі аналізу норм 

спеціального законодавства, що встановлює гарантії та механізми здійснення 

права на інформацію та права на доступ до публічної інформації, встановлені 

обов’язки розпорядників публічної інформації щодо забезпечення здійснення 

відповідних прав. 
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Оскільки особисті немайнові права є невіддільними та 

невідчужуваними від їх носія, то їх здійснення у рамках договірного 

правовідношення виключається. Такі права не можуть відчужуватися чи в 

інший спосіб передаватися на підставі цивільного договору. 

Досліджені випадки можливого обмеження особистих немайнових прав 

на підставі прямої вказівки Конституції України, ЦК України та спеціального 

законодавства, зокрема, Закону України «Про правовий режим воєнного 

стану». 

7. Абсолютний характер права власності підкреслено законодавчою 

вказівкою на можливість його здійснення суб’єктом відповідно до закону, за 

своєю волею, незалежно від інших осіб. Здійснення права власності як 

абсолютного речового права, охоплює будь-які можливості власника діяти 

щодо належного йому майна, включаючи і володіння, і користування, і 

розпорядження – традиційна тріада, а також інші повноваження. Зміст цих 

окремих повноважень власника не розкривається на законодавчому рівні, але 

їх трактування у науковій літературі є загальноприйнятним: володіння як 

право фактичного (фізичного або господарського) панування над майном; 

користування як можливість вилучення корисних властивостей майна або 

його споживання для задоволення власних особистих чи майнових потреб; 

розпорядження як можливість визначити долю (режим) майна шляхом зміни 

його приналежності, стану або призначення. 

З буквального тлумачення норм ст.ст. 317, 319 ЦК України випливає, 

що перелік повноважень власника є вичерпним та зводиться до традиційної 

тріади. Усі правомочності власника щодо належного йому майна не можуть 

охоплюватися та характеризуватися виключно через володіння, користування 

та розпорядження, а, отже, включають і інші. Тому у ч. 1 ст. 317, ч. 1 ст. 319 

доцільним було би доповнення «та інші повноваження», окрім вживаної у 

них тріади.  

8. Власник, здійснюючи належне йому право, опирається на 

загальнодозвільний принцип: дозволено все, що прямо не заборонено. Проте 
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власник має враховувати загальні та спеціальні межі здійснення належного 

йому права. Власник має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, які не 

суперечать закону. При здійсненні своїх прав та виконанні обов’язків 

власник зобов’язаний додержуватися моральних засад суспільства. 

Практичне  застосування такої загальної межі здійснення права власності 

можливе у поєднанні з іншими правовими нормами, приписи яких порушив 

власник і на підставі яких можливо встановити умови та засоби 

відповідальності. 

Власник не може використовувати право власності на шкоду правам, 

свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати 

екологічну ситуацію та природні якості землі. У разі вчинення власником 

певних дій, які можуть бути кваліфікованими як правопорушення, настає 

відповідальність за них.  

Усім власникам забезпечуються рівні умови здійснення своїх прав. 

Важливим є законодавче положення про невтручання держави у 

здійснення власником права власності. Як гарантію невтручання держави у 

здійснення власником своїх повноважень можливо розглядати норми ст. 393 

ЦК України. Відповідно до її приписів правовий акт органу державної влади, 

органу влади АРК або органу місцевого самоврядування, який не відповідає 

законові і порушує права власника, за позовом власника майна визнається 

судом незаконним та скасовується. Власник майна, права якого порушені 

внаслідок видання таких актів, має право вимагати відновлення того 

становища, яке існувало до їх видання. У разі неможливості відновлення 

попереднього становища власник має право на відшкодування майнової та 

моральної шкоди. На разі, судова практика застосування норм ст. 393 ЦК 

України носить поодинокий характер. 

9. Здійснення суб’єктивного права власності має охоплювати і 

виконання певних обов’язків, що покладаються на власника. Положення про 

зобов’язуючу роль власника мають конституційне закріплення (ст. 14 

Конституції ФРН, ст. 13 Конституції України). 
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Відповідно до ст. 322 ЦК України, власник зобов’язаний утримувати 

майно, що йому належить, якщо інше не встановлено договором або законом. 

Обґрунтовано доцільність викладення редакції норми ст. 322 ЦК України 

наступним чином: власник зобов’язаний утримувати майно, що йому 

належить. У випадках, прямо встановлених законом, власник може бути 

притягнутий до відповідальності за неналежне утримання свого майна. 

Встановлюючи відповідальність за невиконання обов’язку щодо 

утримання майна, варто виходити з таких засадничих положень: така 

відповідальність може бути встановлена виключно законом; при 

встановленні відповідальності слід виходити з оцінки того факту, чи мав 

власник можливості (фізичні, фінансові тощо) для належного виконання 

обов’язку щодо утримання майна. 

10. Досліджено особливості здійснення права власності на пам’ятку 

культурної спадщини, умови та порядок припинення права власності на таку, 

якщо в результаті дій або бездіяльності власника пам’ятки їй загрожує 

пошкодження або знищення. Таке припинення права власності можливо 

розглядати як санкцію за невиконання відповідних обов’язків з утримання 

пам’ятки. Гарантією прав власника є законодавче закріплення судового 

порядку припинення права власності на пам’ятку з виплатою власнику 

викупної ціни. 

На прикладі здійснення права власності на особливий об’єкт, яким є 

тварина, досліджено особливості та межі здійснення правомочностей 

власника. Насамперед йдеться про законодавче закріплення певних 

обов’язків власника щодо утримуваної ним тварини. 

Вказано на невдалу редакцію ст. 12 Закону «Про захист тварин від 

жорстокого поводження»: право власності або інші речові права особи, яка 

утримує тварину, обмежені обов’язком дотримання норм і вимог цього 

Закону. Право власності не може обмежуватися обов’язком цього ж власника 

дотримуватися вимог закону. Очевидно, що при здійсненні права власності 



183 

на тварину власник зобов’язаний дотримуватися законодавчих вимог та 

виконувати встановлені законом обов’язки.  

Припинення права власності та інших речових прав на тварин, у разі 

жорстокого поводження з ними, за рішенням суду шляхом їх оплатного 

вилучення або конфіскації, є санкцією за невиконання власником покладених 

на нього обов’язків. Хоча встановлення такої санкції не досягає бажаного 

ефекту у стимулюванні власника до належного утримання тварини. 

11. Реалізація свободи приватної власності неможлива без 

гарантування непорушності цього права. Принцип непорушності права 

приватної власності закріплений у конституціях багатьох країн (ст. 14 

Конституції ФРН, ст. 48 Конституції Хорватії, ст. 17 Конституції Болгарії,      

ст. 42 Конституції Італії, ст. 29 Конституції Японії, ст. 33 Конституції Іспанії, 

ст. 41 Конституції України). Зазначений принцип відображений і у ст. 321 

ЦК України та є дієвим у сприянні власнику здійснювати належне йому 

право своєю волею на власний розсуд у межах, встановлених законом. 

12. З факту створення твору у його творця виникають особисті 

немайнові та майнові права, які, за своєю суттю є абсолютними правами. 

Творець здійснює їх на власний розсуд, власною волею, у межах, 

встановлених законом. 

У сфері авторського права діє презумпція авторства, відповідно до якої 

за відсутності доказів іншого автором твору вважається особа, зазначена як 

автор на оригіналі або примірнику твору. Для здійснення своїх прав автору 

не потрібно вчиняти жодних формальних процедур. Проте він має право 

зареєструвати своє авторство. 

Досліджено особливості здійснення авторських прав малолітніми, 

неповнолітніми, обмеженими у дієздатності та недієздатними, а також у разі 

створення твору у співавторстві. 

На підставі аналізу чинного законодавства встановлені суперечливі 

правові підходи щодо розподілу майнових авторських прав у разі створення 

твору у зв’язку з виконанням трудового договору, які мають бути усунені. 
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Враховуючи, що ЦК України є основним актом цивільного законодавства, 

він  був прийнятий пізніше, то до відносин сторін щодо розподілу майнових 

прав інтелектуальної власності у разі створення службового твору мають 

застосовуватися положення ст. 429 ЦК України, а не ст. 16 Закону «Про 

авторське право і суміжні права». Тобто, майнові права інтелектуальної 

власності на об’єкт, створений у зв’язку з виконанням трудового договору, 

належать працівникові, який створив цей об’єкт та юридичній або фізичній 

особі, де або у якої він працює, спільно, якщо інше не встановлено 

договором. 

13. Особисті немайнові права автора та суб’єктів суміжних прав 

здійснюються ними особисто та охороняються довічно. 

Певна специфіка простежується у разі здійснення права на 

недоторканість твору як особистого немайнового права автора.  

Недоторканність твору охороняється і після смерті автора. Відповідні 

повноваження щодо забезпечення недоторканності твору можуть бути 

покладені на уповноважену автором особу. Якщо автор не уповноважив 

спеціальну особу, то відповідні повноваження належатимуть його 

спадкоємцям або іншим заінтересованим особам. 

На здійснення майнових авторських прав має вплив законодавче 

встановлення строків їх чинності. Відповідно такі права здійснюються 

автором упродовж його життя та зберігають чинність для правонаступників 

упродовж законодавчо встановлених строків. 

Відповідно до ст. 45 Закону «Про авторське право і суміжні права» 

суб’єкти авторського права і суміжних прав можуть управляти своїми 

майновими правами: особисто; через свого повіреного; через організацію 

колективного управління.  

Особисте здійснення авторських прав передбачає можливість реалізації 

будь-яких повноважень, що складають зміст суб’єктивного майнового 

авторського права у межах, встановлених законом.  
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Суб’єкт авторського і (або) суміжних прав може доручити управління 

своїми майновими правами повіреному на підставі укладеного з ним 

договору доручення. 

Правовою підставою виникнення відносин з колективного управління 

майновими авторськими і (або) суміжними правами є відповідний договір на 

управління майновими правами.  

14. Досліджені особливості набуття та здійснення особистих 

немайнових та майнових прав інтелектуальної власності на винаходи, 

корисні моделі, промислові зразки, товарні знаки, сорти рослин. Для набуття 

та здійснення відповідних прав на зазначені об’єкти необхідним є одержання 

у встановленому законом порядку правоохоронних документів (патентів, 

свідоцтв). Саме зі строками їх чинності пов’язані строки існування 

(відповідно і здійснення) майнових прав суб’єкта. 

Такі права носять абсолютний характер та характеризуються у 

відповідних законах як права виключні. Відповідний суб’єкт здійснює їх на 

власний розсуд, своєю волею, незалежно від волі інших осіб, опираючись на 

законодавчі приписи. 

Особисті немайнові права інтелектуальної власності наділені тими ж 

характеристиками, що й усі особисті немайнові права. Залежно від виду 

об’єкта інтелектуальної власності, щодо якого вони виникають, можлива 

певна специфіка у їх характеристиці. Загалом такі права здійснюються 

особисто суб’єктом, є невіддільні та невідчужувані від нього.  
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РОЗДІЛ 3. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАХИСТУ 

АБСОЛЮТНИХ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ 

 

3.1. Особливості та переваги цивільно-правового захисту  

абсолютних прав 

Для з’ясування особливостей та переваг цивільно-правового захисту 

абсолютних прав необхідно з’ясувати змістовну сутність самого права на 

захист та зміст цивільно-правової відповідальності, яку несе порушник таких 

прав. 

Правовий захист загалом є гарантією здійснення будь-якого 

суб’єктивного права. Адже його сутність полягає у застосуванні державного 

примусу щодо забезпечення виконання юридичного обов’язку та відновлення 

порушеного права. При здійсненні абсолютних прав особа має право на 

захист від усіх і кожного, на яких, своєю чергою, покладається насамперед 

обов’язок не порушувати такі права. Це пасивний обов’язок – не вчиняти 

жодних дій, що можуть призвести до порушення абсолютних прав. Якщо 

будь-яка особа починає активними діями у будь-який спосіб порушувати 

суб’єктивне право, виникає право на його захист. 

Класик цивілістики Й.О. Покровський зазначав, що перше, чого 

людина потребує, – це, звичайно, охорони її найелементарніших благ – 

життя, тілесної недоторканності, свободи. І право з давніх-давен бере на себе 

таку охорону, захищаючи ці блага, як у кримінальному, так і у цивільному 

порядку [153, с.122]. 

У науковій літературі виділяють три основні підходи до розуміння 

поняття захисту цивільних прав. Ґрунтовний аналіз наукових підходів 

наведено у монографічному дослідженні О.О. Кота [98, с.177-179]. 1) Захист 

як функція права, що виражена в охоронюваному впливі норм, який має на 

меті відновити право, компенсувати порушений інтерес, припинити 

протиправні дії, що перешкоджають здійсненню права чи забезпеченню 

правопорядку; 2) Захист як система заходів для боротьби із 



187 

правопорушеннями, передбачених законом, що спираються на державний 

примус та спрямовані на забезпечення недоторканності права та ліквідацію 

наслідків його порушення; 3) Захист як правозастосовча діяльність, що 

здійснюється компетентним органом або безпосередньо управомоченою 

особою у випадках, визначених законом, з метою відновлення порушеного, 

невизнаного чи оспорюваного суб’єктивного права та інтересу. 

Характеризуючи захист цивільного права та інтересу, З.В. Ромовська 

зауважує, що правовий захист, окрім самозахисту (самооборони), 

неможливий поза діяльністю суду або іншого органу. Правовий захист – 

завжди акт, що уже відбувся, оскільки він є безпосередньою реалізацією міри 

державного примусу, що визначена у рішенні суду чи іншого органу, 

уповноваженого на здійснення правового захисту. І саме це є головним у суті 

правового захисту [237, с.480].  

Кожен із зазначених підходів має своїх прихильників та відповідну 

аргументацію. Видається, що кожен з підходів взаємодоповнює один одного, 

створюючи цілісну картину сприйняття сутності правового захисту. 

У цивілістичній доктрині захист суб’єктивного цивільного права 

пов’язується саме з фактом його порушення чи оспорювання. Але аналіз 

відповідних законодавчих норм свідчить, що суб’єкт права може звертатися 

до суду про вжиття відповідних заходів, якщо є загроза порушення його 

права. Зокрема, відповідно до ч. 2 ст. 388 ЦК України власник, який має 

підстави передбачати можливість порушення свого права власності іншою 

особою, може звернутися до суду з вимогою про заборону вчинення нею дій, 

які можуть порушити його право, або з вимогою про вчинення певних дій 

для запобігання такому порушенню. У ч. 2 ст. 432 ЦК України встановлено, 

що суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити 

рішення про застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню 

права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів. Законом 

України від 23 грудня 1993 року «Про авторське право і суміжні права» [175] 

у ст. 52 - Способи цивільно-правового захисту авторського права і суміжних 
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прав - закріплено, що суб’єкти авторського і (або) суміжних прав мають 

право вимагати   припинення підготовчих дій до порушення авторського 

права і (або) суміжних прав, у тому числі призупинення митних процедур, 

якщо є підозра, що можуть бути пропущені на митну територію України чи з 

її митної території контрафактні примірники творів,  фонограм,  відеограм,  

засоби  обходу технічних засобів захисту, в порядку, передбаченому Митним 

кодексом України (п. д) ч. 1 ст. 52 Закону). Фактично йдеться про право 

особи звертатися за судовим захистом з метою запобігти порушенню її права.   

У ЦК України поміщено окрему главу 81 – Створення загрози життю, 

здоров’ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи. Відповідно до 

норми ст. 1163 ЦК України фізична особа, життю, здоров’ю або майну якої 

загрожує небезпека, а також юридична особа, майну якої загрожує небезпека, 

мають право вимагати її усунення від того, хто створив таку загрозу. Власне 

зазначені підходи засвідчують про особливі гарантії здійснення таких 

абсолютних прав фізичної особи як особисті немайнові права на життя, 

здоров’я, прав інтелектуальної власності, права власності. Згідно зі ст. 1164 

ЦК України у разі неусунення загрози життю, здоров’ю, майну фізичної 

особи або майну юридичної особи заінтересована особа має право вимагати: 

1) вжиття невідкладних заходів щодо усунення загрози; 

2) відшкодування завданої шкоди; 

3) заборони діяльності, яка створює загрозу. 

У наведених нормах не йдеться про звернення саме за судовим 

захистом, але з їх змісту випливає, що особа може звернутися з відповідними 

позовами до суду чи заявити про свої вимоги компетентним органам.  Чи 

можливо у такому випадку вести мову про захист? У науці цивільного 

процесуального права питання про можливість пред’явлення превентивних 

позовів є дискусійним. Одними вченими обстоюється позиція, що такі позови 

можуть пред’являтися, а рішення суду у таких справах має попередити 

правопорушення. Прегібіторний позов був  відомий римському праву. Інші 

вчені вважають, що позов іде за фактом порушення прав позивача, як реакція 
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на негативний акт (правопорушення), що стався [16, с.22]. За змістом 

процесуального законодавства поняття позову пов’язується саме з 

порушенням чи оспоренням суб’єктивного права або інтересу і метою будь-

якого позову є їх захист, а не попередження правопорушення [141, с.87-89]. 

Видається, що законодавче закріплення права на звернення до суду у 

разі існування загрози порушення права, є свідченням того факту, що 

законодавець надає великого значення саме можливості запобігти 

порушенню, щоб відвернути більш тяжкі наслідки, що можуть виникнути 

внаслідок самого порушення. А, відтак, доцільно переглянути доктринальні 

підходи щодо розуміння сутності цивільно-правового захисту, що охоплює 

не тільки реакцію на саме порушення та його наслідки, а й спрямований 

запобігти фактам порушень як права, так і охоронюваного законом інтересу. 

У цьому якраз і проявляється специфіка цивільно-правового захисту. На це 

свого часу звертали увагу І.В. Жилінкова [63, с.136], Н.П. Бондар [23, с.152]. 

А у листі Верховного Суду України від 01 липня 2013 року «Аналіз деяких 

питань застосування судами законодавства про право власності при розгляді 

цивільних справ» вказано, що відповідний спосіб захисту права власності 

спрямований на попередження можливого правопорушення, якого на момент 

подання позову немає, але при цьому у власника є всі підстави вважати, що 

дії відповідних осіб неминуче призведуть до порушень його права [12, с.14]. 

З урахуванням наведеного видається доцільним дати таке визначення 

цивільно-правового захисту – це система передбачених законом або 

договором заходів для запобігання та усунення негативних наслідків 

цивільного правопорушення, що спираються на державний примус, 

здійснюються компетентними органами або безпосередньо управомоченою 

особою у випадках, встановлених законом, з метою відновлення порушеного, 

невизнаного чи оспорюваного суб’єктивного права та інтересу. 

Питання правової природи права на захист цивільних прав залишається 

дискусійним у науковій літературі. Існуючі точки зору можливо об’єднати у 

такі групи: 
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1) право на захист є самостійним суб’єктивним правом; 

2) право на захист є елементом суб’єктивного цивільного права поряд з 

таким як право на власні дії та право вимагати певної поведінки від інших 

осіб; 

3) право на захист є однією з правомочностей суб’єктивного права, але 

у результаті правопорушення трансформується в самостійне суб’єктивне 

право [99, с.190]. 

Кожна з наведених точок зору має своїх прихильників, які наводять 

вагомі аргументи на її підтримання. У ст. 55 Конституції України серед прав 

людини і громадянина закріплено право на судовий захист. Таким чином, 

Основний Закон нашої держави визнає самостійній характер права на захист. 

Такий підхід є вірним. 

У ст. 13 Європейської Конвенції про захист прав і основних свобод 

людини право на ефективний засіб захисту у разі порушення прав та свобод 

визнане за кожною людиною. 

Аналізуючи питання захисту цивільного права та інтересу,                              

З.В. Ромовська вказує на елементи права на захист. Право на захист 

складається із кількох окремих правових можливостей: права на звернення за 

захистом до суду; права брати участь у розгляді справи, користуватися 

процесуальними правами; права вимагати примусового виконання рішення 

суду. Право на захист – складна матеріально-процесуальна категорія. Кожен 

його елемент існує за наявності певних передумов, як правило, у часових 

межах і реалізується у специфічній процесуальній формі. Матеріальні та 

процесуальні елементи права на захист взаємообумовлені, їх не можна 

розривати [238, с.483-485]. 

Важливо з’ясувати співвідношення захисту цивільних прав та цивільної 

відповідальності. У цивілістичній науці ці питання є дискусійними. Це 

пояснюється тим, що у цивільному законодавстві нема дефініції самого 

поняття «цивільно-правова відповідальність». Також варто зауважити щодо 

граматичного формулювання самого поняття. Практично усталеним є вираз 
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«цивільно-правова відповідальність», тоді як кримінальна чи адміністративна 

відповідальність, як правило, вживаються без поєднання зі словом «правова». 

Видається, що слід вести мову про «цивільну відповідальність» як 

самостійний вид юридичної відповідальності без додавання слова «правова». 

Цивільно-правова відповідальність є абстрактною науковою 

категорією, на якій базуються різні конструкції та інститути цивільного права 

[25, с.268].  Наукові ж дефініції пояснюють цивільну відповідальність по-

різному. Але переважаючими є ті позиції, у яких цивільна відповідальність 

пов’язується з державним примусом. Саме на такий зв’язок відповідальності 

з державним примусом свого часу вказували В.А. Ойгензіхт [140],                            

О.С. Іоффе [73], Г.К. Матвєєв [121], М.С. Малеін [119], В.П. Грибанов [39], 

С.М. Братусь [28]. Такий підхід превалює і у сучасних дослідженнях                        

Р.Б. Шишки [300], В. Примака [173], І.С. Канзафарової [79] та низки інших. 

Способи захисту цивільних прав та інтересів визначені у ст. 16 ЦК 

України та будуть проаналізовані далі у роботі. Зі змісту норм цієї статті 

неможливо встановити, які з перелічених способів застосовуються судом. 

Нормою ч. 3 ст. 215 ЦК України прямо встановлена можливість лише 

судового визнання недійсним оспорюваного правочину. Визнання правочину 

недійсним є способом захисту цивільних прав – п. 2 ч. 2 ст. 16 ЦК України. 

Відповідно до ч. 1 ст. 393 ЦК України правовий акт органу державної влади, 

органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого 

самоврядування, який не відповідає законові і порушує права власника, за 

позовом власника майна визнається судом незаконним та скасовується. 

Тобто йдеться про такий спосіб захисту абсолютного права власності, який 

відповідає загальному способу захисту, що передбачений п. 10 ст. 16 ЦК 

України – визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу 

державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу 

місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб. 

Власне, застосовуючи саме ці способи захисту порушеного права, 

особа звертається до суду про застосування примусу до порушника права.  
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Що ж до інших способів захисту, то вони можуть застосовуватися і без 

державного примусу. Наприклад, добровільне відшкодування завданих 

збитків, моральної (немайнової) шкоди, які виникли у потерпілої особи у разі 

порушення її права іншим суб’єктом. 

Перелік способів захисту за ч. 2 ст. 16 ЦК України не є вичерпним. 

Відповідно до ч. 2 ст. 16 ЦК України суд може захистити цивільне право або 

інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом. Такий 

підхід значно збільшує шанси на захист порушеного права, адже дозволяє 

особі обирати найбільш оптимальні у конкретній ситуації способи захисту. 

Порушення абсолютних прав вчиняється у рамках абсолютних 

правовідносин, у яких відомий управомочений суб’єкт, а усі інші є носіями 

пасивного обов’язку – не порушувати абсолютне право. Тому способи 

захисту не можуть встановлюватися договором, на підставі якого виникає 

зобов’язальне правовідношення. Хоча у разі невиконання чи неналежного 

виконання договору, як наслідок, може бути порушене і абсолютне право. 

Наприклад, неповернення орендованого майна за договором оренди тягне 

відповідні правові наслідки для орендаря – повернути майно у примусовому 

порядку, відшкодувати завдані збитки тощо. У такий спосіб здійснюється 

захист договірних прав орендодавця. Але разом з тим захищається і його 

абсолютне право власності на предмет оренди. У таких випадках саме 

договором і можуть встановлюватися конкретні способи захисту, які не 

передбачені законодавством. 

Окрім суду, захист цивільних прав та інтересів може здійснюватися 

Президентом України, органами державної влади, органами влади 

Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування. 

Відповідно до ст. 18 ЦК України захист цивільних прав здійснює нотаріус 

шляхом вчинення виконавчого напису на борговому документі у випадках і в 

порядку, встановлених законом. 

У разі порушення відповідних цивільних прав особа може звернутися 

до третейського суду. Порядок утворення та діяльності третейських судів в 
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Україні, вимоги щодо третейського розгляду з метою захисту майнових і 

немайнових прав та охоронюваних законом інтересів фізичних та юридичних 

осіб визначає Закон України від 11 травня 2004 року «Про третейські суди» 

[214]. 

До третейського суду за угодою сторін може бути переданий будь-який 

спір, що виникає з цивільних та господарських правовідносин, крім випадків, 

передбачених законом. Третейський суд є недержавним незалежним органом, 

що утворюється за угодою або відповідним рішенням заінтересованих 

фізичних та/або юридичних осіб у встановленому законом порядку для 

вирішення спорів, що виникають із цивільних та господарських 

правовідносин. Третейський суддя – фізична особа, призначена чи обрана 

сторонами у погодженому ними порядку або призначена чи обрана 

відповідно до законодавчих вимог.  

Рішення третейського суду приймається після дослідження усіх 

обставин справи третейським суддею, який одноособово розглядав справу, 

або більшістю голосів третейських суддів, які входять до складу 

третейського суду та оголошується у засіданні третейського суду. Такі 

рішення, відповідно до ст. 55 Закону виконуються зобов’язаною стороною 

добровільно, в порядку та строки, що встановлені у рішенні. Добровільно не 

виконане рішення, підлягає примусовому виконанню у порядку, 

встановленому Законом України «Про виконавче провадження» (ст. 57 

Закону «Про третейські суди»). 

Таким чином, здійснюючи право на захист цивільних прав, у тому 

числі і прав абсолютних, особа має ширші можливості, порівняно з публічно-

правовим регулюванням, на звернення як до суду, так і до інших 

уповноважених органів про відповідний захист. 

Важливо зазначити, що особа має право на самозахист свого 

цивільного права та права іншої особи від порушень і протиправних 

посягань. Така можливість прямо передбачена нормами ст. 19 ЦК України.   
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Такі підходи яскраво відрізняють цивільний захист від захисту 

публічного-правового характеру. Адже у разі вчинення адміністративного 

проступку чи кримінального злочину, міра покарання чітко та однозначно 

визначена законом. Суд обирає міру державного примусу, суворо керуючись 

законодавчо встановленими засобами впливу. 

Характеризуючи цивільну відповідальність як різновид юридичної 

відповідальності, учені-цивілісти вказують на такі загальні її ознаки, що 

притаманні юридичній відповідальності загалом: державний примус, 

суспільний осуд, негативні наслідки для правопорушника [25, с.269]. Але 

сутність цивільної відповідальності проявляється через специфічні її ознаки, 

що притаманні виключно для цього виду відповідальності. Це – майновий 

характер цивільної відповідальності; додатковість обтяження для порушника 

цивільних прав та інтересів; горизонтальний характер відповідальності, що 

зумовлений юридичною рівністю учасників цивільних відносин; 

компенсаційний характер цивільної відповідальності. 

Оскільки цивільне законодавство регулює особисті немайнові та 

майнові відносини, то у разі порушення суб’єктивних цивільних прав 

застосовуються засоби впливу майнового характеру. Так, відповідно до 

загальної норми ст. 22 ЦК України особа, якій завдано збитки у результаті 

порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування. Тобто, 

відшкодування завданих збитків є загальним способом цивільної 

відповідальності. Відповідно до ч. 2 ст. 386 ЦК України власник, права якого 

порушені, має право на відшкодування йому майнової та моральної шкоди. 

Для захисту особистих немайнових прав особи застосовуються 

специфічні способи захисту (ст.ст. 275-280 ЦК України). Але і у цій сфері, 

відповідно до ст. 280 ЦК України, якщо фізичній особі внаслідок порушення 

її особистого немайнового права завдано майнової та (або) моральної шкоди, 

ця шкода підлягає відшкодуванню. 

Покладаючи на порушника цивільну відповідальність, тим самим для 

нього встановлюється додатковий обов’язок майнового характеру – 
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відшкодувати завдані збитки, моральну шкоду, оскільки остання 

компенсується грошима. Додатковий характер такого обов’язку чітко 

проявляється у разі порушення договірних зобов’язань, наслідками якого є 

відшкодування збитків (прямих та упущеної вигоди) та сплата неустойки чи 

інших санкцій майнового характеру (наприклад, втрата завдатку) – договірна 

відповідальність. Тобто, обов’язок з їх відшкодування є додатковим щодо 

договірних обов’язків, що є основними. Якщо ж суб’єкт порушеного права та 

його порушник не перебували у договірних відносинах, (саме такий стан 

характерний у разі порушення абсолютних прав), то на порушника 

покладається новий обов’язок з відшкодування шкоди. Такий обов’язок є 

новим щодо основного пасивного обов’язку – не порушувати чужих прав та 

інтересів. Тягар відповідальності падає на майнову сферу порушника, 

обтяжує його матеріально. 

Цивільна відповідальність є відповідальністю одного (порушника) 

перед іншим (чиє право порушене). Ця ознака яскраво відрізняє цивільну 

відповідальність від публічної відповідальності (адміністративної, 

кримінальної). У разі вчинення, наприклад, злочину, суб’єкт злочину несе 

відповідальність саме перед суспільством за негативні наслідки злочинної 

діяльності. Відновлення майнової сфери потерпілого у рамках публічної 

відповідальності не відбувається. Таке відновлення досягається саме за 

допомогою цивільної відповідальності і у цьому одна з її переваг. Потерпіла 

особа отримує адекватне матеріальне відшкодування саме від порушника її 

прав та інтересів. Звідси і компенсаційний характер цивільної 

відповідальності, реалізація якої спрямована на поновлення, відновлення 

майнової сфери потерпілої особи. Досягнення саме такого результату є 

бажаним та ефективним для потерпілої особи. І у цьому вагома перевага 

цивільної відповідальності. 

Відшкодуванню (компенсації) шкоди у кримінальному проваджені 

присвячена окрема глава 9 КПК України [95]. Відповідно до ст. 61 КПК 

України цивільним позивачем у кримінальному провадженні є фізична особа, 
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якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним 

діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, а також юридична особа, 

якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним 

діянням завдано майнової шкоди, та яка в порядку, встановленому цим 

Кодексом, пред’явила цивільний позов. Цивільним відповідачем у 

кримінальному провадженні може бути фізична або юридична особа, яка в 

силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану злочинними 

діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, 

яка вчинила суспільно небезпечне діяння, та до якої пред’явлено цивільний 

позов у встановленому порядку (ст. 62 КПК України). 

Відповідно до ст. 128 КПК України особа, якій кримінальним 

правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано 

майнової та/або моральної шкоди, має право під час кримінального 

провадження до початку судового розгляду пред’явити цивільний позов до 

підозрюваного, обвинуваченого або до фізичної чи юридичної особи, яка за 

законом несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями 

підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно 

небезпечне діяння. Ухвалюючи обвинувальний вирок, постановляючи ухвалу 

про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, 

суд залежно від доведеності підстав і розміру позову задовольняє цивільний 

позов повністю або частково чи відмовляє в ньому (ч. 1 ст. 129 КПК 

України). Таким чином до особи – порушника прав, застосовуються заходи 

як публічно-правової, так і приватно-правової (цивільної) відповідальності. І 

саме за допомогою останньої досягається відновлення майнової сфери 

потерпілого від злочину, що особисто для нього можливо і більш вагомо, ніж 

застосування до порушника кримінального покарання, яке є відповідальністю 

перед суспільством за кримінальне діяння. 

Важливо відзначити ініціативний характер цивільної відповідальності. 

Застосування до порушника державного примусу та обрання відповідного 
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способу судового захисту порушених цивільних прав та інтересів 

здійснюється виключно за ініціативи потерпілої сторони. 

Для застосування цивільної відповідальності необхідними є певні 

умови: протиправність діяння; факт заподіяння шкоди; причинний зв’язок 

між протиправною поведінкою та заподіяною шкодою; вина заподіювача. 

У найбільш загальному виразі протиправною є поведінка, спрямована 

на порушення права. У цивільному праві поняття протиправності слід 

конкретизувати. Адже залежно від форм цивільної відповідальності, (про що 

йтиметься далі у роботі), протиправною є поведінка, що порушує не тільки 

нормативні приписи, а й умови договору (договірна відповідальність), 

приписи локальних актів юридичної особи (статутів, установчих договорів 

тощо). Також варто зауважити, що пояснення протиправності у цивільному 

праві через порушення норм права є доволі абстрактним. Адже, враховуючи 

диспозитивні підходи правового регулювання, наявність норм-дефініцій, не 

усі правові норми об’єктивно можливо порушити, а лише ті, що 

встановлюють юридичний обов’язок. Недотримання пасивної поведінки – не 

порушувати абсолютних прав, є протиправним. Тобто йдеться про 

невиконання юридичного обов’язку. Саме ж протиправне діяння може 

виражатися у формі активної поведінки чи протиправної бездіяльності. 

При притягненні до цивільної відповідальності потерпіла особа має 

довести у встановленому порядку протиправну поведінку її кривдника. На 

цьому етапі можуть виникати труднощі у доказуванні та доказах. Потерпіла 

особа сама збирає відповідні докази та обґрунтовує свої позовні вимоги. Ця 

обставина істотно відрізняє цивільну відповідальність від видів публічної 

відповідальності, при якій збирання доказової бази покладається на 

компетентні державні органи. 

Факт заподіяння шкоди як умова цивільної відповідальності теж 

доводиться потерпілою особою. Шкода як наслідок протиправності може 

виражатися у знищенні, пошкодженні майна, його знеціненні. Така шкода 

завжди має грошову (вартісну) оцінку та встановлюється за допомогою 
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різних доказів (даних бухгалтерського обліку, експертиз, актів тощо). 

Загальноприйнятним є поділ шкоди у договірній відповідальності на прямі 

збитки та упущену вигоду. Саме такий поділ закріплено у ч. 2 ст. 22 ЦК 

України. Окремим видом негативних наслідків протиправної поведінки є 

моральна шкода (ст. 23 ЦК України).  

Розмір заподіяної шкоди як майнової, так і моральної, доводить 

потерпіла особа. Як свідчить практика, для потерпілої особи це може 

становити певні труднощі, особливо у доказуванні суми упущеної вигоди чи 

розміру моральної шкоди. Адже моральна шкода – поняття суто 

індивідуальне, хоча вона і знаходить свій вираз у грошовому еквіваленті, 

відшкодовується майном або в інший спосіб. 

Для застосування засобів відповідальності необхідним є встановлення 

причинного зв’язку між протиправною поведінкою та негативними 

наслідками у майновій сфері потерпілого. Питання про характер причинного 

зв’язку на сьогодні залишається дискусійним у науковій літературі. Існують 

різні теорії: необхідного і випадкового причинного зв’язку; можливого і 

дійсного причинного зв’язку та інші. Між протиправною поведінкою (дією, 

бездіяльністю) та фактом шкоди має існувати безпосередній причинний 

зв’язок у тому сенсі, що протиправність є причиною, а шкода – наслідком. 

Тягар доказування такого зв’язку покладається на потерпілу особу, що теж 

може становити для неї певні труднощі. 

Важливою умовою цивільної відповідальності є вина порушника прав 

та інтересів. Вина як умова відповідальності  у цивільному праві має низку 

особливостей. Насамперед, вина проявляється у формах умислу або 

необережності ч. 1 ст. 614 ЦК України). Проте, на відміну від форм вини у 

публічній сфері – прямий, непрямий умисел (ст. 24 КК України [96]), 

злочинна самовпевненість та злочинна недбалість (ст. 25 КК України), у 

цивільному праві вина не поділяється на такі види. Натомість, наприклад, 

йдеться про грубу необережність (ч. 3 ст. 950, ч. 2 ст. 1193 ЦК України). 

Зрештою вид вини, за загальним правилом, не впливає на обсяг цивільної 
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відповідальності. У цьому істотна відмінність та прояв специфіки цивільної 

відповідальності у порівнянні з кримінальною чи адміністративною 

відповідальністю. 

Специфіка проявляється у випадках встановлення законом 

відповідальності без вини, що абсолютно виключається у публічних видах 

відповідальності. Так, відповідно до ч. 1 ст. 614 ЦК України особа, яка 

порушила зобов’язання, несе відповідальність за наявності її вини, якщо інше 

не встановлено договором або законом. Зокрема, відповідно до ч. 2 ст. 950 

ЦК України професійний зберігач відповідає за втрату (нестачу) або 

пошкодження речі, якщо не доведе, що це сталося внаслідок непереборної 

сили, або через такі властивості речі, про які зберігач, приймаючи її на 

зберігання, не знав і не міг знати, або внаслідок умислу чи грубої 

необережності поклажодавця. Тобто йдеться про договірну відповідальність 

професійного зберігача без вини. Не враховується вина посадових і 

службових осіб у разі відшкодування шкоди, завданої незаконним 

рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, досудового слідства, 

прокуратури або суду (ч. 1 ст. 1176 ЦК України). Відповідно до ч. 5 ст. 1187 

ЦК України особа, яка здійснює діяльність, що є джерелом підвищеної 

небезпеки, відповідає за завдану шкоду, якщо вона не доведе, що шкоду було 

завдано внаслідок непереборної сили або умислу потерпілого 

(відповідальність без вини). Спростування недостовірної інформації 

здійснюється незалежно від вини особи, яка її поширила (ч. 6 ст. 277 ЦК 

України). 

Наступною характерною особливістю вини у цивільному праві є 

законодавче закріплення презумпції вини. Її формулювання відповідає 

конституційному формулюванню презумпції невинуватості, що є 

основоположним у публічних сферах. Так відповідно до ч. 1 ст. 614 ЦК 

України особа є невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від 

неї заходів щодо належного виконання зобов’язання. А ч. 2 цієї ж статті 

встановлено, що відсутність своєї вини доводить особа, яка порушила 
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зобов’язання. Відповідно до ч. 2 ст. 1166 ЦК України особа, яка завдала 

шкоди, звільняється від її відшкодування, якщо вона доведе, що шкоди 

завдано не з її вини. Такі підходи свідчать, що вина порушника презюмується 

і саме на нього покладається тягар доведення зворотного. При притягненні до 

кримінальної відповідальності вина встановлюється виключно вироком суду. 

Таким чином, становище потерпілої від цивільного правопорушення 

особи полегшується, оскільки у разі порушення її прав, їй самій не потрібно 

доказувати факт вини заподіювача шкоди та збирати відповідні докази. 

Вагомою засадою цивільної відповідальності є правило про повне 

відшкодування завданої шкоди. Відповідно до ч. 3 ст. 22 ЦК України збитки 

відшкодовуються у повному обсязі, якщо договором або законом не 

передбачено відшкодування у меншому або більшому розмірі. За такого 

підходу досягається максимальне поновлення майнового становища 

потерпілої особи та повністю компенсуються її втрати.  

Таким чином, застосування способів захисту цивільних прав має 

очевидні переваги. По-перше, особа, що потерпіла від чужої неправомірної 

поведінки, сама ініціює процедуру захисту та обирає оптимальний спосіб 

захисту, виходячи з конкретних обставин справи. У цьому їй сприяють 

диспозитивні підходи правового регулювання цивільних відносин. Потерпіла 

особа має можливість звернутися як до суду, так і до інших компетентних 

органів за захистом порушених прав. Застосовуючи засоби цивільної 

відповідальності, особа має довести факт неправомірної поведінки, наявності 

та розміру завданої шкоди, причинний зв’язок між протиправною 

поведінкою та заподіяною шкодою. Вина порушника прав презюмується, 

тому потерпіла особа звільняється від доказування його вини. Отже, за 

допомогою притягнення до цивільної відповідальності досягається 

максимальне поновлення (відновлення) майнової сфери потерпілого. Цьому 

сприяє майновий характер засобів відповідальності та встановлене 

законодавче правило про повне відшкодування завданих збитків. У цьому і є 

переваги цивільного захисту порушених прав та інтересів. 
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3.2. Форми, способи, засоби захисту абсолютних прав в Україні 

Зміст поняття «форми захисту» у науковій літературі розкривається по-

різному. Одні вчені трактують форму захисту як діяльність уповноважених 

органів чи самої особи щодо захисту порушеного права чи інтересу, інші – 

порядок захисту цивільних прав. Також розмежовується форма захисту як 

діяльність компетентних органів та порядок захисту. Аналізуючи стан 

наукових позицій з цього питання, О.О. Кот визначає форму захисту як 

юридичну категорію, що вказує на суб’єкта, який здійснює захист 

невизнаного, порушеного чи оспорюваного права, а також на загальний 

порядок вчинення дій цим суб’єктом щодо здійснення захисту [98, с.239-

241]. Таке трактування є виваженим та логічним, з яким погоджуємося. 

Найбільш поширеним є підхід, за якого форми захисту поділяють на 

юрисдикційні та неюрисдикційні. Т.В. Боднар поділяє форми захисту на 

судову (юрисдикційну) та несудову (неюрисдикційну). На думку вченої до 

неюрисдикційної форми захисту слід відносити захист прав Президентом 

України, органами державної влади, органами влади Автономної Республіки 

Крим або органами місцевого самоврядування (адміністративний порядок), 

нотаріусом, самою особою [21, с.115-116]. 

Захист суб’єктивного цивільного права, у тому числі і права 

абсолютного, завжди здійснюється з використанням певного способу 

захисту. У науковій літературі спосіб захисту розуміють як вид вимоги, 

матеріально-правовий захід, порядок відновлення права, відповідна дія 

порушника права чи самого суб’єкта, що звертається за захистом. 

На думку З.В. Ромовської, спосіб захисту – це концентрований вираз 

змісту (суті) міри державного примусу, за допомогою якого відбувається 

досягнення бажаного для особи, право чи інтерес якої порушені, правового 

результату [236, с.494]. 

Способи захисту цивільних прав та інтересів визначені у ч. 2 ст. 16 ЦК 

України. Їх характеризують як загальні способи захисту, що застосовуються 

у разі порушення будь-якого суб’єктивного права та інтересу, у тому числі і 
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абсолютних прав. Практично кожен спосіб захисту ґрунтовно досліджувався 

у науковій літературі [32; 44; 79; 108; 174; 302; 303], здійснювався аналіз 

вищими судовими інстанціями [13], проте і на сьогодні окремі питання 

залишаються дискусійними, а практика застосування чинного законодавства 

породжує нові питання, що потребують вирішення. 

Варто зауважити, що поділ способів захисту на загальні та спеціальні 

на законодавчому рівні не закріплений. Але такий поділ прийнятий як у 

навчальній та науковій літературі, так і у судовій практиці. Особа, право якої 

порушене, може обрати як загальний, так і спеціальний способи захисту, 

визначені законом, що регламентує конкретні цивільні відносини. Йдеться, 

наприклад, про способи захисту права власності – глава 29 ЦК України, 

способи захисту особистих немайнових прав – ст.ст. 277, 278 ЦК України, 

способи захисту прав інтелектуальної власності, встановлені нормами ст. 432 

ЦК України, спеціальними Законами України: «Про авторське право і 

суміжні права», «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та інші. 

Встановлені у цих та інших нормах способи захисту характеризуються як 

спеціальні, що можуть застосовуватися у разі порушення відповідних прав. 

Тобто за критерій розмежування приймається нормативне закріплення 

того чи іншого способу у загальній чи спеціальній нормі. Верховний Суд 

України висловив свою позицію щодо цього питання у такий спосіб: 

визначені у ст. 16 ЦК України способи захисту мають універсальний 

характер, вони можуть застосовуватися до всіх чи більшості відповідних 

суб’єктивних прав. Цивільним кодексом та іншими законами для захисту 

певних чи окремих категорій прав можуть установлюватися спеціальні 

способи захисту прав. З урахуванням наведеного суд під час розгляду й 

вирішення цивільної справи визначає спосіб захисту виходячи із закону, який 

регулює конкретні правовідносини, і тих юридичних фактів, що 

обумовлюють виникнення цих правовідносин та цього спору [13, с.20]. 

Таким чином, відсутній чіткий критерій поділу способів захисту на 

загальні та спеціальні, а конкретний спосіб захисту обирається з урахуванням 
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виду правовідносин, суб’єктивного права, яке порушене, характеру його 

порушення. 

У ст. 275 ЦК України встановлено, що фізична особа має право на 

захист свого особистого немайнового права від протиправних посягань 

інших осіб. Захист особистого немайнового права здійснюється способами, 

встановленими главою 3 цього кодексу. Тобто йдеться про захист особистих 

немайнових прав фізичної особи із застосуванням загальних способів 

захисту, що встановлені у ч. 2 ст. 16 ЦК України. Разом з тим, у ст. 275 

вказано, що захист особистого немайнового права може здійснюватися також 

іншим способом відповідно до змісту цього права, способу його порушення 

та наслідків, що їх спричинило це порушення. 

Одним із способів захисту у разі порушення особистого немайнового 

права є його поновлення. Так, відповідно до ст. 276 ЦК України орган 

державної влади, орган влади АРК, орган місцевого самоврядування, фізична 

або юридична особа, рішеннями, діями або бездіяльністю яких порушено 

особисте немайнове право фізичної особи, зобов’язані вчинити необхідні дії 

для його негайного поновлення. Йдеться про неюрисдикційну форму захисту 

порушеного права. Такий спосіб захисту на перший погляд відповідає 

загальному способу – відновлення становища, яке існувало до порушення, 

але тут варто зауважити, що відновлення у сфері особистих немайнових прав 

неможливе. Адже право тісно пов’язане з його носієм, є невід’ємним, 

невідчужуваним та позбавлене економічного змісту. Тому його поновлення 

поза економічною оцінкою є доволі абстрактним поняттям. Очевидно, що 

тільки носій права може оцінити порушене його право діями чи 

бездіяльністю відповідних органів, і що має бути вчинено для поновлення 

цього права. Саме суб’єкт права визначає, які дії має вчинити відповідний 

орган на поновлення прав, та звертається з відповідною вимогою. Важливою 

законодавчою гарантією здійснення відповідним органом дій, що вимагає від 

нього суб’єкт права, є норма ч. 2 ст. 276 ЦК України, у якій встановлено, 

якщо дії, необхідні для негайного поновлення порушеного особистого 
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немайнового права фізичної особи, не вчиняються, суд може постановити 

рішення щодо поновлення порушеного права, а також відшкодування 

моральної шкоди, завданої його порушенням. 

За таких законодавчих підходів випливає, що суб’єкт у разі порушення 

його права, може самостійно звернутися до відповідного органу, що 

допустив порушення, і, у разі не вчинення відповідних дій, має право на 

звернення до суду. Проте у жодному разі самостійне звернення до 

відповідного органу про поновлення права не може розцінюватися як 

передумова звернення за судовим захистом.  

Одним із поширених та застосовуваних спеціальних способів захисту у 

разі порушення особистого немайнового права особи є спростування 

недостовірної інформації. Таке право має конституційне закріплення. 

Відповідно до ст. 32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання 

в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією 

України. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення 

конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених 

законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та 

прав людини. Кожний громадянин має право знайомитися в органах 

державної влади, органах місцевого самоврядування, установах і організаціях 

з відомостями про себе, які не є державною або іншою захищеною законом 

таємницею. Кожному гарантується судовий захист права спростовувати 

недостовірну інформацію про себе і членів своєї сім'ї та права вимагати 

вилучення будь-якої інформації, а також право на відшкодування 

матеріальної і моральної шкоди, завданої збиранням, зберіганням, 

використанням та поширенням такої недостовірної інформації. 

Такий спосіб захисту встановлений ст. 277 ЦК України, ст. 37 Закону 

України від 16 листопада 1992 року «Про друковані засоби масової 

інформації (пресу) в Україні» [184]. Відповідно до ч. 1 ст. 277 ЦК України 

фізична особа, особисті немайнові права якої порушено внаслідок поширення 

про неї та (або) членів її сім’ї недостовірної інформації, має право на 
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відповідь, а також на спростування цієї інформації. Якщо поширено 

недостовірну інформацію щодо особи, яка померла, право на відповідь, а 

також на спростування недостовірної інформації належать членам її сім’ї, 

близьким родичам та іншим заінтересованим особам. 

Отже, у наведених нормах йдеться про такі спеціальні способи захисту 

особистого немайнового права як вимагати відповіді щодо поширеної 

інформації, яку особа вважає недостовірною, та вимагати спростування такої 

інформації.    

Спростування недостовірної інформації здійснюється особою, яка її 

поширила. Поширювачем інформації, яку подає посадова чи службова особа 

при виконанні своїх посадових (службових) обов'язків, вважається юридична 

особа, у якій вона працює. Якщо поширювач недостовірної інформації 

невідомий, фізична особа, право якої порушено, може звернутися до суду із 

заявою про встановлення факту недостовірності цієї інформації та її 

спростування. Якщо недостовірна інформація міститься у документі, який 

прийняла (видала) юридична особа, цей документ має бути відкликаний. 

У цьому контексті важливими є відповідні судові роз’яснення, зокрема, 

постанови Пленуму Верховного Суду України від 27 лютого 2009 року «Про 

судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а 

також ділової репутації фізичної та юридичної особи» [209], постанова від     

31 березня 1995 року «Про судову практику в справах про відшкодування 

моральної (немайнової) шкоди» [210], постанова Пленуму Вищого 

Адміністративного Суду України від 29 вересня 2016 року «Про практику 

застосування адміністративними судами законодавства про доступ до 

публічної інформації [200].   

Юридичним складом правопорушення, у разі вчинення якого виникає 

право на спростування, є сукупність таких обставин: а) поширення 

інформації, тобто доведення її до відома хоча б одній особі у будь-який 

спосіб; б) поширена інформація стосується певної фізичної чи юридичної 

особи – позивача; в) поширювана недостовірна інформації не відповідає 
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дійсності;  г) поширення інформації завдає шкоди відповідним особистим 

немайновим благам або перешкоджає особі повно і своєчасно здійснювати 

своє особисте немайнове право. 

Якщо інформація поширена у друкованих або інших засобах масової 

інформації, то потерпіла особа, щодо якої така інформація поширена, має 

право на спростування недостовірної інформації у тому ж засобі масової 

інформації. Порядок спростування визначений Законом «Про друковані 

засоби масової інформації (пресу) в Україні». 

Спростування поширеної   недостовірної   інформації   повинно  

здійснюватись незалежно від вини особи, яка її поширила. 

У разі поширення недостовірної інформації у друкованих або інших 

засобах масової інформації, фізична особа, чиє право порушене, має право на 

відповідь. Як зазначено у Постанові Пленуму ВС України «Про судову 

практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також 

ділової репутації фізичної та юридичної особи» при спростуванні поширена 

інформація визнається недостовірною, а при реалізації права на відповідь – 

особа має право на висвітлення власної точки зору щодо поширеної 

інформації та обставин порушення особистого немайнового права без 

визнання її недостовірною; тобто, спростовує недостовірну інформацію 

особа, яка її поширила, а відповідь дає особа, стосовно якої поширено 

інформацію. 

Нормами ст. 278 ЦК України передбачено такий спосіб захисту як 

заборона поширення інформації, якою порушуються особисті немайнові 

права. Якщо особисте немайнове право фізичної особи порушене у газеті, 

книзі, кінофільмі, телепередачі тощо, які готуються до випуску у світ, суд 

може заборонити їх випуск у світ до усунення порушення цього права. Якщо 

ж право порушене у засобах, які випущені в світ, суд може заборонити 

(припинити) їх розповсюдження до усунення цього порушення, а якщо 

усунення порушення неможливе, – вилучити тираж газети, книги тощо з 

метою його знищення. 
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На забезпечення виконання рішення суду про захист особистого 

немайнового права спрямована норма ст. 279 ЦК України, якою передбачено 

накладення штрафу на особу, яка не виконала відповідних дій щодо усунення 

порушення чи ухиляється від виконання судового рішення. Сплата штрафу 

не звільняє особу від обов’язку виконати рішення суду. Варто зауважити, що 

штраф стягується до державного бюджету, а не на користь потерпілої особи. 

Отже, тут має місце адміністративна відповідальність особи, що не виконала 

відповідних дій чи судового рішення.    

Одним з найпоширеніших способів захисту особистих немайнових 

прав є відшкодування моральної шкоди. Науковці та практики одностайні, 

що завжди залишається проблематичним питання про розмір моральної 

шкоди, оскільки як саме визначення моральної шкоди, так і встановлення її 

розміру неможливо чітко окреслити на законодавчому рівні. При визначенні 

цих понять неможливо уникнути оціночних суджень. Право на 

відшкодування моральної шкоди закріплене нормами ст. 23 ЦК України як 

загальний спосіб захисту. А у ст. 280 ЦК України встановлено, якщо фізичній 

особі внаслідок порушення її особистого немайнового права завдано 

майнової та (або) моральної шкоди, ця шкода підлягає відшкодуванню.   

Характеризуючи способи захисту абсолютного права власності, варто 

зауважити, що загальноприйнятим є поділ на дві групи: речово-правові 

способи захисту, які спрямовані на захист суб’єктивного права власності як 

права абсолютного (ст.ст. 387-392 ЦК України) та зобов’язально-правові 

способи захисту, що випливають з договірних інститутів, а не з права 

власності як такого і спрямовані на захист власника як суб’єкта 

зобов’язальних правовідносин. Але така класифікація не охоплює усіх 

способів захисту права власності. Зокрема, Є.О. Суханов усі способи захисту 

права власності поділяє на: 1) класичні речово-правові (віндикаційний та 

негаторний позови); 2) зобов’язально-правові; 3) позов про визнання прав 

власності та його різновид, позов про виключення майна з опису як особливі 
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способи захисту; 4) позови до публічної влади; 5) позови про компенсацію у 

зв’язку з припиненням права власності за рішенням публічної влади [36]. 

Свою класифікацію запропонувала І.О. Дзера: основні речово-правові 

засоби: віндикаційний позов, негаторний позов; допоміжні речово-правові 

засоби захисту: позов про визнання права власності, позов про виключення 

майна з опису; зобов’язально-правові засоби: засоби захисту права власності 

в договірних відносинах, засоби захисту права власності в деліктних 

зобов’язаннях, позови про повернення безпідставно отриманого чи 

збереженого майна; спеціальні засоби захисту: позов про визнання угоди 

недійсною, позов про захист співвласника у разі виділу, поділу та продажу 

спільного майна; засоби захисту права власності померлих та осіб, визнаних 

безвісно відсутніми або оголошених померлими; засоби захисту прав 

власників від неправомірного чи правомірного втручання державних органів, 

органів місцевого самоврядування та у надзвичайних ситуаціях, інші 

спеціальні засоби, обумовлені особливим колом уповноважених чи 

зобов’язаних осіб та надзвичайними обставинами [44, с.48]. 

Пропонована І.О. Дзерою класифікація повніше відображає 

застосовувані способи захисту права власності. Практична ж цінність 

законодавчо закріплених способів захисту права власності полягає у 

впевненості власника, що його порушене право буде захищене компетентним 

органом, а конкретний спосіб захисту власник обирає з огляду на характер 

порушення його права. 

Право власника на витребування майна із чужого незаконного 

володіння (віндикація) закріплене у ст. 387 ЦК України. Саме такий спосіб 

захисту поширений у судовій практиці. Межі, особливості віндикації грошей 

та цінних паперів, розрахунки при витребуванні майна з чужого незаконного 

володіння встановлені нормами ст.ст. 388-390 ЦК України. Варто зауважити, 

що способом захисту є вимога про витребування майна із чужого 

незаконного володіння, а віндикаційний позов є засобом судового захисту – 
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процесуальним засобом звернення до суду з відповідною матеріально-

правовою вимогою. 

Вимога власника про усунення перешкод у здійсненні права 

користування та розпорядження майном отримала назву – негаторний позов        

(ст. 391 ЦК України). Тут теж слід розмежовувати матеріально-правову 

вимогу про усунення перешкод у здійсненні власником права користування 

та розпорядження майном та негаторний позов як засіб судового захисту. 

Позивачем за негаторним позовом може бути власник або титульний 

володілець, а відповідачем – особа, яка чинить перешкоди у користуванні 

майном. Негаторний позов може бути заявлений у межах стану порушення 

права власності. Якщо перешкоди у здійсненні користування та 

розпорядження усунуто, то відсутні і підстави для заявлення негаторного 

позову. Тому до таких вимог об’єктивно не може застосовуватися позовна 

давність. 

У судовій практиці поширеними є спори про визнання права власності. 

Позов про визнання права власності може бути пред’явлений власником, 

якщо його право оспорюється або не визнається іншою особою, а також у 

разі втрати документа, який засвідчує його право власності (ст. 392 ЦК 

України). Вимога про визнання права власності є способом захисту, а 

відповідний позов про таке визнання є процесуальною формою звернення за 

захистом порушеного права – засобом захисту. У судовій практиці вимоги 

про визнання права власності часто поєднуються з іншими правовим 

вимогами або заявляються як зустрічні позовні вимоги у разі, якщо право 

оспорюється.  

Відповідно до ч. 4 ст. 344 ЦК України право власності за набувальною 

давністю на нерухоме майно, транспортні засоби, цінні папери набувається за 

рішенням суду. Відповідно вимога про визнання права власності заявляється 

як самостійна. Хоча у такій ситуації відсутній спір про право, вимоги про 

визнання права власності за набувальною давністю розглядаються за 

правилами позовного провадження. 
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Виключення майна з опису (звільнення з-під арешту) як спосіб захисту 

права власності не передбачений у ЦК України, проте такий спосіб захисту 

доволі поширений у судовій практиці. 27 серпня 1976 року була прийнята 

постанова Верховного Суду України «Про судову практику в справах про 

виключення майна з опису» [211], яка доповнювалася і на сьогодні 

ураховується судами при розгляді спорів. У ст. 59 Закону України від 2 

червня 2016 року «Про виконавче провадження» [176] встановлено, що 

особа, яка вважає, що майно, на яке накладено арешт, належить їй, а не 

боржникові, може звернутися до суду з позовом про визнання права 

власності на це майно і про зняття з нього арешту. Тобто йдеться про 

різновид такого способу захисту як визнання права. 

Важливий спосіб захисту права власності закріплений у ст. 393 ЦК 

України – визнання незаконним правового акта, що порушує право власності. 

Правові засади захисту власника від втручання державних органів були 

закладені ще у Законі України «Про власність» [178] (втратив чинність) 

(ст.ст. 48, 56, 57). Саме у ст. 48 Закону «Про власність» зазначалося, що у разі 

прийняття Україною законодавчого акта, який припиняє право власності, 

держава відшкодовує власнику заподіяні збитки у повному розмірі 

відповідно до вартості майна на момент припинення права власності, 

включаючи і неотримані доходи, а у ст. 57 встановлювалося, якщо в 

результаті видання акта органом державного управління або місцевим 

органом державної влади, що не відповідає законові, порушуються права 

власника та інших осіб щодо володіння, користування чи розпорядження 

належним їм майном, такий акт визнається недійсним за позовом власника 

або особи, права якої порушено. Заподіяні у такому разі збитки 

відшкодовуються у повному обсязі. Норма аналогічного змісту знайшла 

закріплення у ст. 393 ЦК України – правовий акт органу державної влади, 

органу влади АРК або органу місцевого самоврядування, який не відповідає 

законові і порушує права власника, за позовом власника майна визнається 

судом незаконним та скасовується. Власник у такому разі має право вимагати 
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відновлення того становища, яке існувало до видання цього акта. У разі 

неможливості відновлення попереднього становища власник має право на 

відшкодування майнової та моральної шкоди. 

Судова практика засвідчує, що найчастіше власник позивається про 

скасування акта індивідуального характеру, що порушує його право  

власності. Справи про визнання незаконним правового акта, що порушує 

право власності, відсутні. Такий стан пояснюється у тому числі і складністю 

для власника довести невідповідність закону правового акта, що 

оскаржується, причинного зв’язку між прийняттям та дією правового акта і 

порушенням права власності. Також проблематичним є доведення розміру 

спричинених збитків, якщо оспорюється правовий акт. 

Стаття 386 ЦК України – засади захисту права власності, містить ч. 2, 

нормою якої встановлено, що власник, який має підстави передбачити 

можливість порушення свого права власності іншою особою, може 

звернутися до суду з вимогою про заборону вчинення нею дій, які можуть 

порушити його право, або з вимогою про вчинення певних дій для 

запобігання такому порушенню. Такий законодавчий підхід свідчить про 

специфіку цивільно-правового захисту права власності як права 

абсолютного. І хоча віднесення такого способу до способів захисту є 

дискусійним у науковій літературі, про що йшлося у попередньому підрозділі 

роботи, вважаємо, що такий спосіб захисту є вкрай важливим та необхідним, 

адже з його допомогою можливо попередити чи відвернути порушення, 

вчинення якого може спричинити значно більші негативні наслідки. 

Захисту прав інтелектуальної власності присвячені норми ст. 432 ЦК 

України. Відповідно до її приписів кожна особа має право звернутися до суду 

за захистом своїх прав інтелектуальної власності, використовуючи загальні 

способи захисту, встановлені ч. 2 ст. 16 Кодексу. Нормами ч. 2 ст. 432 ЦК 

України встановлено, що суд у випадках та в порядку, встановлених законом, 

може постановити рішення, зокрема, про: 
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1) застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права 

інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів; 

2) зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи 

експорт яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності; 

3) вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених 

у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності та 

знищення таких товарів; 

4) вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які 

використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням права 

інтелектуальної власності або вилучення та знищення таких матеріалів та 

знарядь; 

5) застосування разового грошового стягнення замість відшкодування 

збитків за неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної 

власності. Розмір стягнення визначається відповідно до закону з урахуванням 

вини особи та інших обставин, що мають істотне значення; 

6) опублікування в засобах масової інформації відомостей про 

порушення права інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо 

такого порушення. 

За такого формулювання зазначена норма істотно відрізняється від 

аналізованих норм ЦК України, у яких закріплені способи захисту особистих 

немайнових прав чи права власності. У ч. 2 ст. 432 ЦК України йдеться не 

про способи захисту, а про дії, які може застосувати суд. Очевидно, що такі 

дії застосовуються судом виключно за зверненням з відповідними позовними 

вимогами особи, права інтелектуальної власності якої порушено. Оскільки 

ЦК України – кодекс приватного права, то закріплення у ньому норми, якою 

встановлюються права суду щодо постановлення рішення про захист прав 

інтелектуальної власності, є нелогічним. Має йтися про права особи 

застосовувати ті чи інші способи захисту. 

У спеціальних законах способи захисту прав інтелектуальної власності 

конкретизуються. У постанові Пленуму Верховного Суду України від                           



213 

4 червня 2010 року «Про застосування судами норм законодавства у справах 

про захист авторського права і суміжних прав» [191], постанові Пленуму 

Вищого Господарського Суду України від 17 жовтня 2012 року «Про деякі 

питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав 

інтелектуальної власності» [182] зазначається, що у разі порушення прав 

інтелектуальної власності особа може використовувати як загальні, так і 

спеціальні способи захисту, що встановлені спеціальним законодавством.  

Зокрема, про такі йдеться у нормах ст. 52 Закону «Про авторське право 

і суміжні права». Нормами ч. 1 закріплені права суб’єкти, які можуть ним 

здійснюватися, якщо є загроза порушення чи уже відбулося порушення прав 

інтелектуальної власності. Йдеться не тільки про право на звернення за 

судовим захистом, а й про інші можливості, як от: брати участь в  

інспектуванні  виробничих  приміщень, складів, технологічних процесів і  

господарських операцій, пов’язаних з виготовленням примірників творів, 

фонограм і відеограм, щодо яких є підстави для підозри про порушення чи 

загрозу порушення авторського права і (або) суміжних прав; вимагати, в 

тому числі у судовому порядку, публікації в засобах масової інформації 

даних про  допущені порушення авторського права і (або) суміжних прав та 

судові рішення щодо цих порушень; вимагати від осіб, які порушують 

авторське право і (або) суміжні права позивача, надання інформації про 

третіх осіб, задіяних у виробництві та розповсюдженні контрафактних 

примірників творів і об’єктів суміжних прав, а також засобів обходу 

технічних засобів захисту та про канали їх розповсюдження. 

 Нормами ч. 2 ст. 52 Закону визначені права суду щодо способу захисту 

порушених прав. На підставі аналізу змісту норм ст. 52 Закону можливо 

встановити такі способи захисту авторських і (або) суміжних прав: 

відшкодування моральної (немайнової) шкоди;  відшкодування завданих  

збитків; стягнення із порушника авторського права і (або) суміжних прав 

доходу, отриманого внаслідок порушення; виплата компенсації, що 

визначається судом, у розмірі від 10 до 50000 мінімальних  заробітних  плат,  
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замість відшкодування збитків або стягнення доходу; заборона 

опублікування творів, їх виконань чи постановок, випуску примірників 

фонограм, відеограм, їх сповіщення, припинення їх розповсюдження,  

вилучення (конфіскація) контрафактних примірників творів, фонограм, 

відеограм чи програм мовлення та обладнання  і матеріалів, призначених для 

їх виготовлення і відтворення, публікацію у пресі інформації про допущене 

порушення тощо, якщо у ході судового розгляду буде доведено факт 

порушення авторського права і (або) суміжних прав або факт наявності дій, 

що створюють загрозу порушення цих прав; вимагати від осіб, які 

порушують авторське право і (або) суміжні права позивача, інформацію про 

третіх осіб, задіяних у виробництві та розповсюдженні контрафактних 

примірників творів та об'єктів суміжних прав, засобів обходу технічних 

засобів та про канали розповсюдження. 

Як засвідчує судова практика, одним з поширених способів захисту 

авторських і (або) суміжних прав є виплата компенсації, що визначається 

судом, у розмірі від 10 до 50000 мінімальних  заробітних  плат,  замість 

відшкодування збитків або стягнення доходу. Застосовуючи такий спосіб 

захисту суб’єкт, чиє право порушене, має довести лише факт протиправної 

поведінки, що значно спрощує процедуру доказування. 

Закон України від 15 грудня 1993 року «Про охорону прав на винаходи 

і корисні моделі» [194, с.32] містить Розділ VІІ (ст.ст. 34, 35) – Захист прав, 

проте з його змісту неможливо встановити конкретні спеціальні способи 

захисту у разі порушення прав власника патенту на винахід чи корисну 

модель. Аналогічні підходи використані у Законі України від 15 грудня 1993 

року «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [134, с.36], Розділ VІ 

якого присвячено захисту прав (ст.ст. 20, 21), але конкретні спеціальні 

способи захисту теж не встановлені; у Законі від 15 грудня 1993 року «Про 

охорону прав на промислові зразки» [194, с.34] – Розділ VІІ «Захист прав» 

(ст.ст. 26, 27), у якому теж не визначено спеціальні способи захисту.  
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Усі названі Закони приймалися пакетом в один день та законодавчі 

підходи у них використані однакові. У нормах статей – «Способи захисту» 

йдеться про юрисдикцію судів та категорію спорів, які можуть ними 

розглядатися. Такий підхід не можна вважати вдалим, адже у спеціальному 

законодавстві насамперед має йтися про спеціальні способи захисту 

порушених прав інтелектуальної власності. Якщо ж назва статті «Способи 

захисту», а у ній йдеться про категорії спорів, які можуть розглядатися у 

судовому порядку, то зміст не відповідає назві та не несе інформації саме про 

способи захисту. 

З урахуванням наведеного суб’єкт прав інтелектуальної власності у разі 

їх порушення може використовувати як загальні способи захисту, 

встановлені ч. 2 ст. 16 ЦК України, так і спеціальні способи, якщо такі 

передбачені спеціальним законодавством, що регулює відносини у сфері 

інтелектуальної власності.        

У разі порушення прав інтелектуальної власності широко 

використовуються як юрисдикційна, так і неюрисдикційна форма захисту. 

Зокрема, Закон «Про авторське право і суміжні права» доповнено новою 

статтею 52-1 – Порядок припинення порушень авторського права і (або) 

суміжних прав з використанням мережі Інтернет, нормами якої закріплено 

процедуру та спосіб захисту від таких порушень шляхом звернення з 

відповідною заявою до власника веб-сайту (веб-сторінки), постачальника 

послуг хостингу. 

Підсумовуючи наведене, варто зазначити, що у разі порушення 

суб’єктивного цивільного права застосовуються як загальні, так і спеціальні 

способи захисту. Сам поділ способів захисту на такі види є доволі умовним, 

оскільки особа, чиє право порушене, обирає спосіб захисту залежно від 

характеру порушення, тих фактів, що є підставою для застосування засобів 

впливу та адекватності захисту характеру та наслідкам порушення. У разі 

порушення абсолютних прав: особистих немайнових прав, права власності, 

прав інтелектуальної власності, застосовуються як загальні способи захисту, 
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так і спеціальні, з урахуванням сутності як самого права, так і характеру його 

порушення. Спеціальні способи захисту встановлені законодавством, що 

регулює відповідні абсолютні права. Характерною особливістю захисту є 

законодавчо закріплена можливість звертатися до суду про усунення загрози 

чи запобігання порушенню права, що буквально не охоплюється поняттям 

«захист». Проте важливість таких способів очевидна, оскільки з їх 

допомогою вдається відвернути більш серйозні наслідки, що могли б настати 

у разі реального вчинення правопорушення.     

 

3.3. Межі здійснення захисту абсолютних цивільних прав в Україні 

Будь-яке цивільне право має певні межі здійснення. За загальним 

правилом, що міститься у ЦК України (ст. 13), цивільні права особа здійснює 

у межах, наданих їй договором або актами цивільного законодавства. 

Враховуючи те, що при здійсненні абсолютних цивільних прав їх суб’єкт 

зазвичай не перебуває у договірних відносинах з порушником, межі 

здійснення права встановлюються саме законом (актами цивільного 

законодавства), а не договором.  

При здійсненні будь-якого цивільного права, в тому числі і права на 

захист, особа повинна утримуватися від дій, які можуть порушити права 

інших осіб, завдати шкоди довкіллю або культурній спадщині.  

Слід наголосити на недопустимості зловживання правом, у тому числі і 

правом на захист, у будь-яких формах, зокрема, якщо особа здійснює захист 

абсолютних прав з наміром завдати шкоди іншій особі.  

Моральні засади суспільства також є обмежуючим чинником, які слід 

враховувати при реалізації абсолютних цивільних прав та при здійсненні 

права на їх захист. « 

У ч. 6 ст. 13 ЦК України вказано, що у разі недодержання особою при 

здійсненні своїх прав вимог, які встановлені ст. 13 ЦК України, суд може 

зобов'язати її припинити зловживання своїми правами, а також застосувати 

інші наслідки, встановлені законом. 
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У науковій літературі проведено диференціацію між поняттями «межі» 

та «обмеження» здійснення суб’єктивних цивільних прав, відповідно до якої 

в поняття «межі права» входять всі ті можливості, які особа здатна для себе 

набути в зв’язку із юридичним закріпленням її прав; «межами здійснення 

права» слід вважати передбачені актами цивільного законодавства чи 

правочином способи, якими управомочена особа може набути ті можливості, 

що містяться в юридичному закріпленні цих прав, а до «обмеження 

здійснення суб’єктивних цивільних прав» слід віднести поведінку як іншої 

особи, так і дії відповідних органів, що наділені владними повноваженнями, 

які направлені на унеможливлення здійснення особами своїх суб’єктивних 

прав повною мірою і у такому значенні застосовувати їх у законодавстві [253, 

с.13]. Це повною мірою стосується і здійснення права на захист абсолютних 

цивільних прав.  

Умовою здійснення права особи на захист є порушення, невизнання або 

оспорювання певного цивільного права суб’єкта, у тому числі особистих 

немайнових прав, права власності тощо. Окрім того, це впливає і на межі 

захисту. 

При здійсненні права на захист абсолютних прав особа повинна 

дотримуватися порядку захисту відповідного права, а також повинна обрати 

правильний спосіб захисту порушеного (невизнаного, оспорюваного) права.  

Відтак щодо меж захисту абсолютних цивільних прав слід виділити 

суб’єкта права на захист, правильність обрання форми, порядку та способів 

захисту таких прав, дотримання часових меж захисту права. 

З аналізу ст. 16 ЦК України можна зробити висновок, що правом на 

звернення до суду за захистом свого цивільного права наділена кожна особа, 

яка вважає, що її право порушене (невизнане, оспорене). Адже особа 

(позивач) може помилятися, вважаючи своє цивільне право порушеним. У 

такому разі суд відмовить в задоволенні позову після з’ясування всіх 

обставин справи.  
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Суд, ухвалюючи рішення на користь позивача (особи, чиє абсолютне 

цивільне право порушене), фактично визначає межі захисту такого права. 

Водночас суб’єкт такого абсолютного цивільного права як позивач при 

поданні позову на власний розсуд визначає межі потенційного захисту свого 

порушеного, оспореного або невизнаного права, оскільки обов’язковим 

елементом позовної заяви є  зміст позовних вимог: спосіб (способи) захисту 

прав або інтересів, передбачений законом чи договором, або інший спосіб 

(способи) захисту прав та інтересів, який не суперечить закону і який позивач 

просить суд визначити у рішенні.  

Водночас оновлене цивільне процесуальне законодавство, яке набуло 

чинності 15 грудня 2017 року, передбачає, що хоча при ухваленні рішення 

суд не може виходити за межі позовних вимог (ст. 264 ЦПК України), але у 

випадку, якщо закон або договір не визначають ефективного способу захисту 

порушеного, невизнаного або оспореного права, свободи чи інтересу особи, 

яка звернулася до суду, суд відповідно до викладеної в позові вимоги такої 

особи може визначити у своєму рішенні такий спосіб захисту, який не 

суперечить закону (ч. 2 ст. 5 ЦПК України). Таким чином, суд фактично 

виходить за межі захисту права, яке первісно окреслив позивач при зверненні 

до суду.  

Способи захисту цивільних прав та інтересів є цивільно-правовими 

правоохоронними заходами, закріпленими або санкціонованими законом, які 

мають відновлювальний, присічний, штрафний характер, або передбачають 

інший правовий вплив, необхідний для захисту права та інтересу, що 

підлягає судовому захисту [108, с.392]. 

Часові межі захисту абсолютного цивільного права слід пов’язувати з 

двома чинниками: по-перше, йдеться про часові межі існування самого 

права, по-друге, про позовну давність як строк, відведений законодавцем для 

звернення до суду за захистом порушеного, оспореного чи невизнаного 

права. Зокрема, окремі абсолютні цивільні права мають строки чинності, а 

саме майнові права інтелектуальної власності (наприклад, на винахід – 
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двадцять років, на корисну модель – десять років, майнові авторські права – 

протягом життя автора та сімдесят років після його смерті). Також у 

спадкових правовідносинах спадкоємець має шість місяців для прийняття 

спадщини.  

Тому в такому випадку закінчення строку існування самого цивільного 

права унеможливлює його подальший захист через припинення самого права. 

Про це свідчать і роз’яснення вищих судових інстанцій. Так, спадкоємець не 

може звернутися до суду з вимогою про визнання за ним права власності на 

спадкове майно, якщо він спадщину не прийняв. У Постанові Пленуму 

Верховного Суду України «Про судову практику у справах про спадкування» 

від 30.05.2008 № 7 зазначено, що, визначаючи спадкоємцеві додатковий 

строк для подання заяви про прийняття спадщини, суд не повинен 

вирішувати питання про визнання за ним права на спадщину (п. 24) [212]. 

Вирішення судом спору щодо визнання права власності в порядку 

спадкування може відбуватися лише після прийняття спадщини [213]. 

Справді, неможливо захистити право, якого немає. 

Сплив позовної давності також унеможливлює реальний судовий захист 

порушеного абсолютного цивільного права, оскільки ЦК України передбачає, 

що сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у 

спорі, є підставою для відмови у позові ( ч. 4 ст. 267). Безумовно, для 

застосування цієї норми суд повинен встановити підставність позову 

(наявність порушеного, невизнаного, оспорюваного права позивача), повинно 

мати місце пропуск позивачем позовної давності і повинна бути заява 

відповідача про застосування наслідків спливу позовної давності.  

У такому разі суд констатує те, що право позивача порушено, але суд 

відмовляє у задоволенні підставного позову через сплив позовної давності. 

Європейський суд з прав людини, юрисдикція якого поширюється на всі 

питання тлумачення і застосування Конвенції (пункт 1 статті 32 Конвенції), 

наголошує, що позовна давність – це законне право правопорушника 

уникнути переслідування або притягнення до суду після закінчення певного 
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періоду після скоєння правопорушення. Термін позовної давності, що є 

звичайним явищем у національних законодавствах держав – учасників 

Конвенції, виконує кілька завдань, в тому числі забезпечує юридичну 

визначеність та остаточність, запобігаючи порушенню прав відповідачів, які 

можуть трапитись у разі прийняття судом рішення на підставі доказів, що 

стали неповними через сплив часу (п. 570 рішення від 20 вересня 2011 року 

за заявою № 14902/04 у справі ВАТ «Нафтова компанія «Юкос» проти Росії»; 

п. 51 рішення від 22 жовтня 1996 року за заявами № 22083/93, 22095/93 у 

справі «Стаббінгс та інші проти Сполученого Королівства») [165].  

Таким чином, традиційним як для України, так і для країн ЄС є 

необхідність забезпечення юридичної визначеності у правовідносинах. 

Принцип правової визначеності є важливою складовою принципу 

верховенства права. У широкому розумінні принцип правової визначеності 

являє собою сукупність вимог до організації та функціонування правової 

системи з метою забезпечення стабільного правового положення людини 

шляхом вдосконалення процесів правотворчості та правозастосування. Він 

знаходить своє відображення у джерелах права ЄС і застосовується у 

практиці Європейського суду, є спільним для правопорядків держав – членів 

ЄС і набуває поширення у праві України [20].  

У науковій літературі наголошують, що європейський принцип правової 

визначеності походить від німецького принципу Rechtssicherheit (дослівно – 

правова безпека), метою якого є забезпечення чіткості змісту законодавства 

та який переважно застосовується у справах щодо ретроактивної дії 

законодавства; принцип захисту законних очікувань походить від німецького 

Vertrauenschutz (дослівно – захист довіри), метою якого є забезпечення того, 

щоб кожен, хто має довіру до легальності рішень і дій публічної 

адміністрації, підлягав захисту [20]. Дійсно, в установчих договорах 

Європейського Союзу принцип правової визначеності не закріплюється, 

проте Судом ЄС він визнається одним із загальних принципів європейського 

права. 
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Як зазначає у своєму дослідженні Б.П. Карнаух, сама ідея позовної 

давності виправдана метою внести певність щодо наявних прав та обов’язків. 

Така мета слідує із принципу верховенства права, проголошеного в 

Преамбулі Європейської Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод [81, с.25]. Європейський суд з прав людини 

наголошує, що позовна давність забезпечує правову визначеність і 

остаточність, захищає потенційних відповідачів від задавнених вимог, яким 

було б складно протистояти, і запобігає несправедливості, що могла б 

виникати, якби суди повинні були ухвалювати рішення щодо подій, які мали 

місце в далекому минулому, і на підставі доказів, які вже могли б стати 

ненадійними й неповними з плином часу [9]. Дійсно, сплив позовної давності 

зумовлює те, що право позивача існує, але захищеним воно вже бути не 

може. Позовна давність повинна дисциплінувати суб’єкта відповідного 

цивільного права, оскільки фактично вона є строком для захисту цього права 

(для звернення до суду за захистом). 

Правильність обрання порядку та способів захисту абсолютних 

цивільних прав також впливає на межі захисту таких прав. Зокрема, йдеться 

про те, що кожному порушеному (оспореному, невизнаному) цивільному 

праву повинен відповідати певний спосіб захисту, в межах якого це право 

може бути реально захищене. Про це свідчить і судова практика. Так, у 

справі за позовом Львівської обласної асоціації інвалідів Всеукраїнської 

організації інвалідів Союз організації інвалідів України до приватного 

підприємства «Унікор» про виселення з приміщення суд відмовив в 

задоволенні позову, оскільки хоча право власності позивача і було порушено, 

але спосіб захисту було обрано неправильно. Суд в рішенні вказує, що 

позивач обрав зобов’язально-правовий спосіб захисту своїх прав, при цьому 

не врахував відсутність зобов’язальних правовідносин із відповідачем. Як 

вірно зазначено судом в рішенні, речово-правові засоби захисту спрямовані 

на захист суб'єктивного права власності як абсолютного цивільного права 

громадян чи організацій, які на момент порушення права не перебувають у 
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договірних чи інших зобов'язальних відносинах з порушником [166]. 

Характерними ознаками таких засобів є те, що вони покликані захистити 

право власності, а також інше речове право на майновий об'єкт, що є 

індивідуально визначеним і зберігся в натурі.  

Справді, зобов'язально-правові способи захисту мають на меті захист 

інтересів власника як учасника зобов'язальних відносин і розраховані на 

випадки порушення цих прав особою, яка знаходиться із власником чи іншим 

носієм цивільного права в договірних чи інших зобов'язальних 

правовідносинах. Зобов'язально-правові засоби відзначаються відносним 

характером взаємовідносин сторін, а також тим, що об'єктом захисту можуть 

бути будь-які речі та майнові права.  

Отже, суд констатував наявність порушення права позивача, але вказав 

на неправильність обраного ним способу захисту. Відтак позивач був 

змушений вдруге звертатися до суду з вимогами про застосування речово-

правового способу захисту – витребування майна з чужого незаконного 

володіння, і цей позов було задоволено судом [221].  

Визначаючи межі захисту, слід зважати на те, що повинна бути 

пропорційність між порушеним правом та його захистом. Зокрема, з аналізу 

ст. 22 ЦК України вбачається, що збитки, завдані потерпілому, 

відшкодовуються у повному обсязі, якщо договором або законом не 

передбачено відшкодування у меншому або більшому розмірі. Відтак за 

загальним правилом позивач не може вимагати більше, ніж розмір шкоди, 

яку йому завдано. Про це також вказано і в п. 2 Постанови Пленуму 

Верховного Суду України «Про практику розгляду судами цивільних справ 

за позовами про відшкодування шкоди» від 27.03.1992 [202]. Зокрема, шкода, 

заподіяна особі і майну громадянина або заподіяна майну юридичної особи, 

підлягає відшкодуванню в повному обсязі. Тому не можна захистити право в 

більшому обсязі, ніж воно порушено. Відтак при розгляді справи суд повинен 

встановити, в чому полягає порушення абсолютного цивільного права, або 

його оспорення, або невизнання, і в цих межах (з урахуванням позовних 
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вимог, а саме способів захисту, які просить позивач застосувати) можливим є 

захист відповідного права.   

Нерідко в судовій практиці при розгляді спорів про стягнення моральної 

шкоди, завданої внаслідок порушення абсолютних цивільних прав особи 

(особисті немайнові права, право власності тощо), суди визначають різний 

розмір такої компенсації. При цьому суди, безумовно, керуються критеріями, 

які визначені ч. 3 ст. 23 ЦК України, а саме розмір грошового відшкодування 

моральної шкоди визначається судом залежно від характеру 

правопорушення, глибини фізичних та душевних страждань, погіршення 

здібностей потерпілого або позбавлення його можливості їх реалізації, 

ступеня вини особи, яка завдала моральної шкоди, якщо вина є підставою для 

відшкодування, а також з урахуванням інших обставин, які мають істотне 

значення; при визначенні розміру відшкодування враховуються вимоги 

розумності і справедливості. 

На відміну від майнової шкоди, яку позивач може вирахувати досить 

точно (наприклад, вартість ремонту пошкодженого майна), визначення 

розміру моральної шкоди є досить оціночним процесом як для позивача, так і 

для суду.  

Зокрема, у справі за позовом Особа_1 до Міністерства оборони України 

про відшкодування моральної шкоди позивач просив стягнути з відповідача 

на свою користь відшкодування моральної шкоди в розмірі 320 000 грн., 

мотивуючи вимоги тим, що має захворювання, отримане під час 

проходження військової служби, у зв’язку з чим зазнав моральних 

страждань. Суд позов задовольнив частково, стягнувши 150 000 грн., 

мотивуючи це тим, що з медичних документів, наданих позивачем 

вбачається, що внаслідок захворювань, отриманих під час проходження 

військової служби, позивач тривалий час знаходився на лікарняному, 

проходив чисельні медичні огляди та обстеження, відновлювальні 

процедури, його постійно турбують головні болі, які підсилюються при 

фізичному навантаженні, часто виникає запаморочення, похитування при 
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ходінні, погіршення пам'яті, зниження слуху, працездатності, порушення сну, 

нудота, загальний озноб, дискомфорт в області серця, різка слабкість, 

оніміння язика, губ, кінцівок, закладеність носа, підвищення АТ, тривога, 

дратівливість [222]. Таким чином, при визначенні розміру моральної шкоди, 

суд виходив з тривалості й глибини душевних страждань позивача, 

чисельності негативних наслідків для нього, що викликані внаслідок травми, 

а також з фізичного та психічного погіршення стану його здоров'я, 

пов’язаного з проходженням військової служби в Збройних Силах, де він 

отримав чисельні хвороби, які турбують його і на час розгляду справи. 

Розмір моральної шкоди, який присуджено судом позивачу, є досить 

великим, адже зазвичай суди присуджують на користь позивачів у подібних 

ситуаціях невеликі грошові суми [219] або ж взагалі відмовляють у 

задоволенні позовних вимог [163]. 

Ефективним способом захисту одного з абсолютних цивільних прав  

такого як авторське право є можливість стягнення компенсації у розмірі від 

10 до 50000 мінімальних заробітних плат замість відшкодування збитків або 

стягнення доходу. При цьому законодавець окреслив критерії, якими 

повинен керуватися суд, визначаючи межі захисту у цьому випадку. Такими 

критеріями у відповідності до вимог ч. 2 ст. 52 Закону України «Про 

авторське право та суміжні права» є обсяг порушення та (або) наміри 

відповідача. Верховний Суд України конкретизував ці критерії, 

наголосивши, що суми такої компенсації мають бути адекватними 

порушенню, тому суд має дослідити: факт порушення майнових прав та яке 

саме порушення допущено; об'єктивні критерії, що можуть свідчити про 

орієнтовний розмір шкоди, завданої неправомірним кожним окремим 

використанням об'єкта авторського права і (або) суміжних прав; тривалість 

та обсяг порушень (одноразове чи багаторазове використання спірних 

об'єктів); розмір доходу, отриманий унаслідок правопорушення; кількість 

осіб, право яких порушено; наміри відповідача; можливість відновлення 

попереднього стану та необхідні для цього зусилля тощо [191].  
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Досліджуючи межі захисту абсолютних цивільних прав при 

використанні таких способів захисту як відшкодування збитків, моральної 

шкоди, стягнення компенсації за порушення авторських прав, можна зробити 

висновок, що адекватність та співмірність порушенню є тими критеріями, 

якими повинен керуватися суд, захищаючи певне право. При цьому слід 

враховувати і загальні засади цивільного законодавства, встановлені статтею 

3 ЦК України, зокрема, справедливість, добросовісність та розумність.  

О.О. Кот вказує, що право на захист цивільних прав можна розглядати 

як встановлену законом можливість застосувати примусові заходи, які 

передбачені законом або договором, та спрямовані на припинення 

порушення та відновлення порушеного цивільного права або на компенсацію 

заподіяних правопорушенням збитків та моральної шкоди [99, с.116]. При 

цьому захист – це власне дії управомоченої особи, безпосередньо спрямовані 

саме на досягнення вказаної вище мети.  

М.І. Мігащук, розглядаючи захист такого особистого немайнового права 

як право на кореспонденцію, вказує, що під захистом слід розуміти дії 

управомочених осіб щодо усунення негативних наслідків порушення права 

(оспорювання або невизнання), з метою припинення порушення (усунення 

загрози такого порушення), відновлення чи визнання цього права [128, с.5]. 

Вказані вище визначення захисту та права на захист доцільно розуміти в 

контексті всіх абсолютних цивільних прав, відтак межею їх захисту є 

припинення порушення та усунення негативних наслідків вчиненого 

порушення (відшкодування збитків, стягнення компенсації тощо). 

Захист абсолютних цивільних прав є складовою частиною їх охорони, 

яка поряд із позитивним правовим регулюванням суспільних відносин 

включає комплекс заходів, спрямованих на відновлення порушених, 

невизнаних чи оспорюваних прав. При цьому саме протиправна поведінка є 

тим юридичним фактом, який запускає механізм захисту порушених, 

невизнаних чи оспорюваних прав [291, с.45]. 
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В науковій літературі традиційно виділяють юрисдикційну і 

неюрисдикційну форму захисту абсолютних цивільних прав [25; 98; 291, 

с.44]. Судовий порядок захисту є найбільш поширеним, при цьому позивач 

може використовувати всі основні способи захисту, що передбачені ст. 16 ЦК 

України (в залежності від виду абсолютного права та характеру його 

порушення).  

Щодо несудового порядку захисту ЦК України виділяє можливість 

захисту цивільних прав та інтересів Президентом України, органами 

державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим або органами 

місцевого самоврядування, а також нотаріусом. Нотаріус вчиняє виконавчий 

напис на борговому документі при безспірності вимог. Органи публічної 

влади здійснюють захист цивільних прав та інтересів у межах, на підставах 

та у спосіб, що встановлені Конституцією України та законом. 

Адміністративний порядок захисту абсолютних цивільних прав не є 

поширеним та, зрештою, не є достатньо ефективним, оскільки будь-яке 

рішення органу державної влади чи органу місцевого самоврядування можна 

оскаржити до суду. Зокрема, про це вказано і в ЦК України, відповідно до 

аб. 2 ч. 3 ст. 17 якого рішення, прийняте зазначеними органами щодо захисту 

цивільних прав та інтересів, не є перешкодою для звернення за їх захистом до 

суду.  

Заслуговує на увагу також такий неюрисдикційний спосіб захисту як 

самозахист. На його важливості наголошує О.В. Кохановська, яка вказує, що 

це основна неюрисдикційна форма захисту, яка є досить ефективною, 

особливо в разі порушення інформаційних прав [94, с.24]. При цьому вона 

наголошує, що в межах цієї форми захисту володілець порушеного чи 

оспорюваного права може використати різні способи самозахисту, які 

повинні бути адекватними порушенню [94, с.10]. 

Справді, в окремих випадках здійснення права на самозахист 

абсолютних цивільних прав є виправданим та доцільним, оскільки власник 
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порушеного права діє на підставі закону, застосовуючи засоби протидії, які 

не заборонені законом та не суперечать моральним засадам суспільства. 

Вважаємо, що межі самозахисту повинні відповідати змісту 

абсолютного цивільного права, що порушене, характеру дій, якими воно 

порушене, а також наслідкам, що спричинені цим порушенням. Це 

унормовано ст. 19 ЦК України. Водночас конкретні способи самозахисту 

можуть обиратися самою особою, виходячи із основних способів захисту, які 

передбачені законом, або із спеціальних, тобто тих, які встановлені 

договором або спеціальними актами цивільного законодавства.  

Звернення до суду не є способом самозахисту, оскільки це юрисдикційна 

форма захисту. Інколи в судовій практиці в рішеннях суди помилково 

посилаються на ст. 19 ЦК України, застосовуючи її як підставу судового 

захисту. Зокрема, у справі за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про захист 

честі, гідності, ділової репутації та відшкодування моральної шкоди суд 

встановив, що позивачка мотивує свої вимоги тим, що вона звернулася до 

Суворовського РВ ОМУ УМВС України в Одеській області у зв’язку з тим, 

що від відповідача надходять погрози у вигляді повідомлень на її мобільний 

телефон. У своїх свідченнях відповідач писав про те, що вона неодноразово 

проходила стаціонарне лікування у психіатричному диспансері. Однак, ці 

відомості не відповідають дійсності, оскільки вона лікування не проходила та 

на обліку не перебуває. Таким чином, позивачка просить, щоб відповідач 

спростував ці відомості шляхом вибачення перед нею, та просить стягнути 

моральну шкоду в сумі 12240 грн. Суд позов задовольнив частково, але в 

мотивувальній частині суд застосував ст. 19 ЦК України як обґрунтування 

підстав звернення до суду з позовом [229]. Подібна мотивація вказується і в 

інших судових рішеннях (при розгляді спорів щодо захисту права власності, 

особистих немайнових прав), що є неправильним застосуванням ст. 19 ЦК 

України [226; 230; 224]. 

Вважаємо, що слід розмежувати судовий порядок захисту та самозахист 

як неюрисдикційну форму захисту абсолютних цивільних прав, оскільки при 
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самозахисті особа самостійно вчиняє певні дії, спрямовані на відновлення її 

порушеного права, зокрема, права власності чи особистого немайнового 

права. Водночас при зверненні до суду особа просить суд застосувати певні 

способи захисту порушеного права, обґрунтовуючи підстави поданого 

позову.  

Звертаємо увагу, що трапляється і позитивна судова практика, в якій 

правильно застосовано ст. 19 ЦК України щодо самозахисту. Так, у справі 

про відшкодування шкоди, завданої демонтажем кондиціонера, суд вірно 

встановив, що відповідач провів демонтаж кондиціонеру, який був 

встановлений позивачем без дозволу на стіні квартири відповідача, таке 

встановлення завдавало шкоди квартирі відповідача шляхом потрапляння 

надмірної кількості дощових вод на стіну,  тому суд приходить до висновку, 

що відповідач діяв в спосіб визначений ст. 19 ЦК України [228]. Суд ухвалив 

законне та обґрунтоване рішення про відмову в задоволенні позову, оскільки 

відповідач захистив своє право власності на квартиру шляхом вчинення дій, 

спрямованих на усунення причини такого порушення. 

Водночас у більшості випадків саме судовий порядок захисту 

абсолютних цивільних прав є найбільш ефективним, а право на судовий 

захист не може бути обмежено. На це також наголошують і в науковій 

літературі [97, с.7]. 

Залежно від виду абсолютних цивільних прав межі захисту можуть 

визначатися по-різному. Так, у справах про захист права власності, про 

захист особистих немайнових прав, про захист прав інтелектуальної 

власності, про захист спадкових прав існують особливості суб’єктного 

складу цих правовідносин, конкретні способи захисту права зумовлені 

характером його порушення, існує специфічна доказова база тощо [260, 

с.104; 292; 99, с.115]. 

Отже, межі захисту абсолютних цивільних прав визначаються за 

кількома чинниками. Насамперед йдеться про необхідність дотримання 

адекватності та співрозмірності захисту і порушеного (невизнаного, 
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оспорюваного) права, оскільки потерпілий не може отримати більше, ніж він 

втратив внаслідок такого порушення його цивільного права. Окрім того, 

важливе значення мають часові межі захисту, зокрема, слід брати до уваги 

час існування самого абсолютного цивільного права, наприклад, майнові 

права інтелектуальної власності, право на прийняття спадщини тощо,  а 

також строк звернення до суду за захистом порушеного права (позовна 

давність). Межі захисту абсолютних цивільних прав визначаються також 

способами захисту права, які визначені позивачем у позовній заяві, оскільки 

суд, розглядаючи справу про захист цих прав позивача, за загальним 

правилом не може вийти за межі позовних вимог. 

 

3.4. Перспективи цивільно-правового захисту абсолютних прав в 

Україні з урахуванням досвіду країн ЄС 

Абсолютні цивільні права, які порушено, оспорено або не визнано, 

можуть бути предметом захисту в цивільному або адміністративному 

порядку, також у випадках, передбачених законом, за такі порушення 

передбачено кримінальну відповідальність.  

Вдосконаленню правового регулювання захисту абсолютних цивільних 

прав присвячено роботи багатьох науковців в галузі цивільного права, однак, 

як стверджує О.Д. Крупчан, для цивілістичної науки на сьогодні актуальним 

завданням є визначення таких напрямків дослідження, які б давали 

можливість вирішити як  матеріальні, так і процесуально-правові проблеми 

захисту абсолютних цивільних прав [100, с.197]. Процесуально-правові 

проблеми, на нашу думку, пов’язані з можливістю потерпілого в окремих 

випадках обирати порядок захисту порушених цивільних прав: в рамках 

цивільного процесу, адміністративних процедур чи кримінально-правового 

переслідування. Кожна процедура має свої процесуальні особливості 

розгляду, а відтак і способи захисту права є різними.  

Цивільно-правові способи захисту абсолютних цивільних прав можуть 

бути застосовані судом в порядку цивільного або господарського 
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судочинства або можуть бути використані в межах цивільно-правового 

механізму самозахисту права. 

В країнах ЄС система судових органів, спрямованих на захист прав 

людини загалом і на захист абсолютних цивільних прав зокрема, є досить 

розгалужена. Насамперед, це національні суди країн членів ЄС, а також 

прирівняні до них органи адміністративної юстиції. Національним судам 

підпорядковані будь-які справи, окрім тих, які віднесені до компетенції 

судів ЄС. Саме національні суди розглядають приватно-правові спори щодо 

захисту особистих немайнових прав, права власності, інших абсолютних 

цивільних прав. Водночас у рішеннях судів ЄС вперше встановлена і 

юридично закріплена низка окремих прав та свобод особи стосовно ЄС, у 

тому числі право власності, право на недоторканність приватного життя 

тощо [106, с.78].  

У науковій літературі вказують, що розсуд учасників відносин щодо 

вибору способу захисту має певні межі, зумовлені інтересами стабільності 

цивільного обороту, сутністю і спрямованістю відповідних цивільних 

відносин [108, с.13]. Очевидно, йдеться про чітке визначення в законі 

конкретних способів захисту та визначення правовідносин, в межах яких ці 

способи захисту можуть бути застосовані. 

Цивільно-правові способи захисту абсолютних цивільних прав 

відносять до горизонтального інструменту протидії порушенням прав [80, 

с.186]. Це зрозуміло і правильно, оскільки традиційно приватні відносини 

вважаються горизонтальними, тобто це відносини між двома рівними 

суб’єктами; натомість – публічні відносини розглядаються як вертикальні, 

оскільки ці відносини базуються на владі та підпорядкуванні одного суб’єкта 

іншому. 

Цивільно-правові способи захисту абсолютних цивільних прав також 

не позбавлені недоліків, адже вони теж не завжди є ефективними. Експерти 

європейської обсерваторії відзначають наявність певних проблемних 

аспектів цивільно-правового захисту абсолютних цивільних прав. Так, 
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відшкодування збитків не здійснює стримуючої функції для запобігання 

наступним порушенням, окрім того, існують труднощі із доведенням розміру 

збитків та наданням відповідних доказів.  Більше того, не завжди є усталені 

підходи до порядку визначення розміру збитків  та моральної шкоди [4, с.24-

25].  

Безумовно, труднощі існують, водночас, на нашу думку, цивільно-

правові способи захисту мають свої безсумнівні переваги порівняно з іншими 

способами захисту, які застосовуються в порядку адміністративного чи 

кримінального судочинства. Так, лише цивільно-правові способи захисту 

абсолютних цивільних  прав можуть, по-перше, припинити порушення права 

(наприклад, шляхом зобов’язання не чинити перешкоди в користуванні 

майном, вилучення та знищення контрафактної продукції, яка порушує 

майнові права інтелектуальної власності відповідного суб’єкта), по-друге, 

повернути сторони в попередній стан (шляхом визнання правочину, який 

порушує зокрема право власності певної особи, недійсним, із застосуванням 

реституції).  

Окрім того, компенсаційні механізми притаманні виключно цивільно-

правовим способам захисту. Йдеться, зокрема, про відшкодування збитків, 

стягнення моральної шкоди, стягнення компенсації за порушення авторських 

прав тощо. У науковій літературі відзначають і самозахист як 

неюрисдикційну форму захисту, яка передбачена саме цивільним 

законодавством як форма захисту абсолютних цивільних прав [35, с.10]. 

Слід звернути увагу, що потерпілий, абсолютні цивільні права якого 

порушені, не завжди може притягнути винну особу до кримінальної чи 

адміністративної відповідальності, оскільки для цього необхідно, щоб в діях 

особи (порушника) був присутній склад злочину або адміністративного 

проступку. Так, кримінальна відповідальність за порушення абсолютних 

цивільних прав наступатиме лише тоді, коли такі неправомірні дії порушника 

міститимуть в собі відповідний склад злочину (ст. 2 Кримінального кодексу 
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України), а адміністративна відповідальність – коли такі неправомірні дії 

порушника міститимуть в собі склад адміністративного правопорушення.  

Зі ст. 9 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

вбачається, що в даному випадку йдеться про протиправну, винну дію 

(бездіяльність), яка посягає, зокрема, на власність як абсолютне цивільне 

право, на права і свободи громадян, в тому числі і особисті немайнові права, 

права інтелектуальної власності, на встановлений порядок управління і за яку 

законом передбачено адміністративну відповідальність.  

Але кримінально-правові та адміністративно-правові заходи не можуть 

забезпечити відновлення порушеного права, стягнення збитків або 

компенсації. Це можливо лише із застосуванням саме цивільно-правового 

механізму захисту. Про це, до речі, прямо вказано і в КПК України (ст.ст. 

127, 128) і в КУпАП (ч. 3 ст. 40), з яких вбачається, що шкода, завдана 

кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням, 

може бути стягнута судовим рішенням за результатами розгляду цивільного 

позову в кримінальному провадженні, так само, як і відшкодування майнової 

шкоди, заподіяної адміністративним правопорушенням, вирішується в 

порядку цивільного судочинства. 

Окрім того, в країнах ЄС розуміють, що  кримінально-правові засоби 

захисту використовуються лише як останній засіб і то лише у випадках, коли 

дії порушника абсолютних цивільних прав є кримінально або 

адміністративно караними [4, с.25].  

Тому цивільно-правові способи захисту абсолютних цивільних прав є 

незамінними для належного та повного захисту права.  

Країни ЄС намагаються також розвинути саме цивільно-правові 

механізми захисту порушених абсолютних цивільних прав. Так, в Данії та 

Іспанії вдосконалюють окремі процедури, пов’язані із захистом прав 

інтелектуальної власності за допомогою цивільно-правових способів захисту 

[40, с.91]. У Франції та Німеччині вдосконалюють цивільно-правові способи 

захисту особистих немайнових прав. Так, у Франції для захисту приватного 
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життя визнається так зване право на забуття («droit à l’oubli»), під яким 

розуміють цивільно-правовий спосіб захисту особистих немайнових прав 

публічної особи, спрямований на захист таємниці минулого і життєвий 

спокій того, хто вирішив не присвячувати себе публічним справам. Цей 

спосіб захисту передбачає, що стосовно особи, яка набула статусу публічної 

особи не з власної ініціативи, умова корисності інформації, в першу чергу, 

означає заборону розголошення поточних подій життя особи, яка була 

предметом інформаційних сюжетів у минулому [162, с.199].  Ці приклади 

свідчать про те, що в країнах ЄС робиться наголос на розвиток цивільно-

правової охорони абсолютних цивільних прав, що включає в себе доповнення 

існуючих способів захисту прав новими, які відповідають реаліям 

сьогодення.  

Європейський вибір України визначив державну політику як таку, що 

спрямована на наближення рівня життя громадян України до європейських 

стандартів, укорінення європейських цінностей в усіх сферах 

функціонування Української держави та суспільства. Також у контексті 

адаптації українського законодавства до законодавства ЄС забезпечення та 

захист права власності, прав інтелектуальної власності та інших абсолютних 

цивільних прав є запорукою стабільних партнерських відносин із державами 

– членами ЄС [109, с.81]. Досвід країн ЄС чітко дає підстави зрозуміти, що 

саме цивільно-правові способи захисту усіх без винятку абсолютних 

цивільних прав є пріоритетними порівняно із іншими способами захисту та 

заходами впливу на правопорушників.  

При цьому слід зважати на різноманіття цивільно-правових способів 

захисту абсолютних цивільних прав, які можуть застосовуватися судом при 

вирішенні спору. Необхідно враховувати і можливість позивача, який 

звернувся до суду за захистом свого порушеного, оспореного або 

невизнаного абсолютного цивільного права, обрати як загальні, так і 

спеціальні способи захисту права залежно від виду права, що порушене 
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(особисте немайнове право, право власності, право інтелектуальної власності 

тощо). 

Захист абсолютних цивільних прав в порядку адміністративного 

судочинства також може мати місце, однак в такому разі суд обмежений у 

застосуванні відповідних способів захисту, оскільки може вирішувати спір 

щодо визнання протиправним та скасування індивідуального акта чи окремих 

його положень; визнання дій суб’єкта владних повноважень протиправними 

та зобов’язання утриматися від вчинення певних дій; визнання бездіяльності 

суб’єкта владних повноважень протиправною та зобов’язання вчинити певні 

дії тощо (ст. 5 КАС України). Звичайно і такий порядок захисту порушеного 

цивільного права може бути актуальний для позивача, оскільки оскаржити 

рішення органу державної влади або органу місцевого самоврядування, яке 

порушує, наприклад, право власності позивача, можна в порядку 

адміністративного судочинства.  

Так, у справі за позовом ОСОБА_3 до Львівської міської ради, за 

участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору 

ОСОБА_4 про визнання протиправною та скасування ухвали, суд встановив, 

що позивач звернувся з позовом до Львівської міської ради, в якому просить 

визнати протиправною та скасувати ухвалу Львівської міської ради в частині 

надання дозволу співвласнику будинку на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, оскільки співвласник 

будинку навмисно ввела в оману відповідача та надала неправдиві документи 

щодо суб'єктів права власності на житловий будинок. Цей судовий спір 

фактично стосувався захисту права на земельну ділянку, на якій розташовано 

будинок, співвласниками якого є позивач та третя особа у спорі. Водночас 

третя особа самостійно без відома позивача намагалася приватизувати всю 

земельну ділянку біля спільного будинку [167].  

Суд позов задовольнив, захистивши право позивача на користування 

земельною ділянкою біля належного йому будинку та право на приватизацію 

цієї земельної ділянки. Відтак, хоча цей спір розглядався в порядку 
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адміністративного судочинства, і суд визнав протиправною та скасував 

ухвалу органу місцевого самоврядування, але суд застосував норми 

матеріального права, які врегульовують приватно-правові відносини 

(положення Цивільного та Земельного кодексів України) щодо набуття права 

власності на земельну ділянку. 

Водночас суди, розглядаючи подібні справи в порядку 

адміністративного судочинства, позбавлені можливості застосувати багато 

цивільно-правових способів захисту порушених абсолютних цивільних прав. 

Йдеться про неможливість стягнення збитків, моральної шкоди тощо, що 

завдані позивачеві протиправними діями органів публічної влади. 

Цивільно-правовий захист абсолютних прав має свої безумовні 

переваги перед іншими видами захисту. Так, будь-яке посягання на особисті 

немайнові права, право власності, право інтелектуальної власності, спадкові 

права можна захистити в порядку цивільного (господарського) судочинства 

із застосуванням як загальних, так і спеціальних способів захисту. 

Кримінальне провадження чи провадження у справі про адміністративне 

правопорушення може бути розпочате та доведене до логічного завершення 

лише у разі, якщо дії порушника абсолютного цивільного права включають в 

себе склад злочину чи адміністративного правопорушення. Тому більшість 

порушень абсолютних цивільних прав неможливо усунути із застосуванням 

не цивільно-правового механізму захисту права.  

Більше того, кримінальне чи адміністративне покарання спрямоване 

саме на особу порушника, а не на відновлення порушеного права. Водночас 

для відновлення порушеного права слід звертатися в порядку цивільного 

судочинства з окремим позовом або пред’являти цивільний позов в рамках 

кримінального провадження.  

Цивільно-правовий захист є найбільш широким щодо надання 

можливості потерпілому (особі, чиї права порушені) обрати відповідні 

способи захисту порушеного права залежно від характеру такого порушення. 

Окрім того, цивільно-правові механізми захисту спрямовані як на 
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припинення порушення цивільних прав, так і на визнання відповідного права 

(наприклад, права власності), на стягнення збитків, моральної шкоди. 

Самозахист також є неюрисдикційною формою цивільно-правового 

характеру щодо захисту абсолютних прав. Порядок і умови здійснення 

самозахисту визначаються саме цивільним законодавством, а відтак 

самозахист також є елементом цивільно-правового захисту. 

Цивільно-правовий захист абсолютних прав характеризується 

диспозитивністю, тобто можливістю самого позивача визначати, чи 

звертатися йому до суду, чи ні; який спосіб захисту порушеного права обрати 

(якщо закон дозволяє таку альтернативу, зокрема, відшкодування збитків чи 

стягнення компенсації за порушення авторських прав). Позивач самостійно 

визначає межі своїх позовних вимог, тобто чи він повністю чи частково 

проситиме захисти його порушене право. Окрім того, позивач, який 

звернувся до суду за захистом свого порушеного абсолютного цивільного 

права, розпоряджається своїми правами щодо предмета спору на власний 

розсуд, тобто може в будь-який момент відмовитися від такого позову 

повністю або частково. Це право гарантоване йому процесуальним 

законодавством (ст. ст. 13, 49 ЦПК України). 

Конструкція права на звернення до суду за захистом своїх порушених, 

невизнаних або оспорюваних абсолютних цивільних прав, по-перше, є 

достатньо універсальною, а по-друге, обтяженою законодавчо визначеними 

процедурно-процесуальними аспектами звернення до суду й здійснення 

цивільного судочинства [24, с.112]. Тому, розпочинаючи процедуру 

цивільно-правового захисту права в судовому порядку, необхідно 

дотримуватися усіх процесуальних норм та правил, що передбачені 

відповідними процесуальними кодексами. Відтак варто погодитися з 

позицією, що висловлена в науковій літературі, що рівень правової 

захищеності особи залежить від ефективності судочинства, а проблемою 

сьогодення залишається питання доступу до цивільного судочинства, 

оскільки на практиці обґрунтоване звернення до суду з питань захисту 
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порушених прав та інтересів вимагає від заявника відповідної правової 

підготовки [24, с.113].  

Цивільно-правовий захист може здійснюватися як судом, в тому числі 

господарським (залежно від суб’єктного складу відповідного спору), так і 

третейським судом, рішення якого також є обов’язковими для сторін. Із 

Закону України «Про третейські суди» вбачається неможливість розгляду 

третейським судом окремих спорів щодо абсолютних цивільних прав, а саме 

таких, як щодо нерухомого майна, про встановлення фактів, що мають 

юридичне значення (наприклад, у спадкових правовідносинах) [214]. 

Водночас до третейського суду за угодою сторін може бути переданий будь-

який спір, що виникає з цивільних та господарських правовідносин, крім 

вказаних вище.  

Перевагою цивільно-правового захисту є також те, що він може бути 

застосований і тоді, коли порушеного права ще немає. Йдеться про так 

званий превентивний захист цивільного права. Це унормовано кількома 

статтями щодо захисту окремих абсолютних цивільних прав. Стаття 282 ЦК 

України гарантує кожному право на усунення небезпеки, яка загрожує життю 

та здоров'ю. Зокрема, відповідно до цієї норми фізична особа має право 

вимагати усунення небезпеки, створеної внаслідок підприємницької або 

іншої діяльності, яка загрожує життю та здоров'ю. Також відповідно до ч. 2 

ст. 386 ЦК України власник, який має підстави передбачати можливість 

порушення свого права власності іншою особою, може звернутися до суду з 

вимогою про заборону вчинення нею дій, які можуть порушити його право, 

або з вимогою про вчинення певних дій для запобігання такому порушенню.  

Щодо захисту прав інтелектуальної власності також є положення про 

превентивний захист таких прав. Зокрема, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 432 ЦК 

України (стаття про захист права інтелектуальної власності судом) суд у 

випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, 

зокрема, про застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню 

права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів. 
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Окрім того, ЦК України містить главу 81, яка надає право особі 

вимагати усунення загрози її життю, здоров'ю або майну. Так, відповідно до 

ст. ст. 1163-1165 ЦК України фізична особа, життю, здоров'ю або майну якої 

загрожує небезпека, а також юридична особа, майну якої загрожує небезпека, 

мають право вимагати її усунення від того, хто її створює, і у разі неусунення 

такої загрози заінтересована особа має право вимагати вжиття невідкладних 

заходів щодо усунення загрози, відшкодування завданої шкоди, заборони 

діяльності, яка створює загрозу.  

У науковій літературі, аналізуючи правову природу права на 

превентивний захист, визначають його як різновид самостійного 

суб’єктивного цивільного права на захист, специфіка якого обумовлена 

особливостями підстави виникнення, способами та межами його реалізації, а 

право на превентивний захист реалізується управненим суб’єктом шляхом 

виявлення та відвернення чи припинення реальної загрози (небезпеки) 

порушення його суб’єктивних цивільних прав чи інтересів, а також 

виявлення та відвернення можливих негативних наслідків [22, с.7]. Тому 

цивільно-правовий захист може бути спрямований і на попередження 

порушення абсолютних цивільних прав. У такому разі заінтересована особа, 

подаючи відповідний позов до суду, повинна обґрунтувати, в чому полягає 

така небезпека порушення її права. 

Отже, зважаючи на викладене, вважаємо, що цивільно-правовий захист 

абсолютних цивільних прав має вагомі перспективи для подальшого 

застосування у разі порушення таких прав.  

Захист цивільних прав в порядку адміністративного чи кримінального 

судочинства не спрямований на реальне відновлення порушення права, а має 

своєю метою покарати винну у правопорушенні особу. Натомість цивільно-

правові механізми захисту абсолютних цивільних прав спрямовані на реальне 

усунення порушення права, мають компенсаційну функцію, оскільки 

спрямовані на відшкодування завданих збитків, стягнення інших видів 

компенсацій. Окрім того, цивільно-правовий захист може спрямовуватися на 
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запобігання порушенню абсолютних цивільних прав, щодо яких є реальна 

загроза вчинення таких порушень.  
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Висновки до Розділу 3 

1. Правовий захист загалом є гарантією здійснення будь-якого 

суб’єктивного права, у тому числі і абсолютних прав. Проаналізувавши 

основні наукові підходи до розуміння поняття правового захисту, 

встановлено, що такі підходи кардинально не відрізняються та взаємно 

доповнюють один одного. 

У цивілістичній доктрині захист суб’єктивного цивільного права 

пов’язується саме з фактом його порушення чи оспорювання. Але аналіз 

відповідних законодавчих норм свідчить, що суб’єкт права може звертатися 

до суду про вжиття відповідних заходів, якщо є загроза порушення його 

права. Такі правові підходи є свідченням того факту, що законодавець надає 

великого значення саме можливості запобігти порушенню, щоб відвернути 

більш тяжкі наслідки, що можуть виникнути внаслідок самого порушення. А, 

відтак, доцільно переглянути доктринальні підходи щодо розуміння сутності 

цивільно-правового захисту, що охоплює не тільки реакцію на саме 

порушення та його наслідки, а й спрямований запобігти фактам порушень як 

права, так і охоронюваного законом інтересу.   

Цивільно-правовий захист – це система передбачених законом або 

договором заходів для запобігання та усунення негативних наслідків 

цивільного правопорушення, що спираються на державний примус, 

здійснюються компетентними органами або безпосередньо управомоченою 

особою у випадках, встановлених законом, з метою відновлення порушеного, 

невизнаного чи оспорюваного суб’єктивного права та інтересу. 

2. На підставі аналізу наукових точок зору щодо правової природи 

права на захист цивільних прав, поділяємо висловлені аргументи та 

вважаємо, що право на захист є самостійним суб’єктивним правом особи. 

Такий підхід відповідає ст. 55 Конституції України та ст. 13 Європейської 

Конвенції про захист прав і основних свобод людини, відповідно до якої 

право на ефективний засіб захисту у разі порушення прав та свобод визнане 

за кожною людиною. 
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3. З’ясовано співвідношення понять «захист цивільних прав» та 

«цивільна відповідальність». Не усі законодавчо встановлені способи захисту 

цивільних прав є засобами цивільної відповідальності. Сама ж цивільна 

відповідальність пов’язується виключно із застосуванням державного 

примусу. 

Особливостями захисту цивільних прав та інтересів загалом, 

абсолютних прав у тому числі, є невичерпний перелік способів захисту, що 

встановлені законом. Такі способи можуть доповнюватися договірними 

способами. У такому підході і проявляється перевага цивільного захисту 

порушених прав та інтересів. 

Захист цивільних прав та інтересів може здійснюватися, окрім суду, 

Президентом України, органами державної влади, органами влади 

Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, 

нотаріусом, третейськими судами. Такий підхід дозволяє особі, чиї права та 

інтереси порушені, обрати як ефективний спосіб захисту, так і орган, до 

компетенції якого входить здійснення захисту. 

4. Встановлені загальні та спеціальні ознаки цивільної 

відповідальності. Переваги цивільного захисту абсолютних прав якраз і 

зумовлені низкою специфічних ознак та особливих правових підходів у 

регулюванні цивільної відповідальності. Це – майновий характер цивільної 

відповідальності; додатковість обтяження для порушника цивільних прав та 

інтересів; горизонтальний характер відповідальності, що зумовлений 

юридичною рівністю учасників цивільних відносин; компенсаційний 

(відновлювальний) характер цивільної відповідальності, ініціативність 

потерпілої сторони щодо застосування до порушника її прав та інтересів 

державного примусу. 

Саме з допомогою засобів цивільної відповідальності досягається 

максимальне відновлення майнової сфери потерпілого, що є її вагомою 

перевагою перед публічною відповідальністю, що настає насамперед перед 

суспільством. 
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5. Охарактеризовані умови цивільної відповідальності, настання яких є 

необхідним для застосування державного примусу як при захисті будь-якого 

порушеного цивільного права, так і при захисті абсолютних прав. 

Для застосування цивільної відповідальності необхідними є певні 

умови: протиправність діяння; факт заподіяння шкоди; причинний зв’язок 

між протиправною поведінкою та заподіяною шкодою; вина заподіювача. 

При притягненні до цивільної відповідальності потерпіла особа має 

довести у встановленому порядку протиправну поведінку порушника. Ця 

обставина істотно відрізняє цивільну відповідальність від видів публічної 

відповідальності, при якій збирання доказової бази покладається на 

компетентні державні органи. Факт заподіяння шкоди (як матеріальної, так і 

моральної) та її розмір теж доводиться потерпілою особою. На потерпілу 

особу покладається і тягар доказування причинного зв’язку між 

протиправною поведінкою та фактом шкоди, що теж може становити для неї 

певні труднощі. 

Вказано на особливості вини як умови цивільної відповідальності. На 

відміну від видів форм вини у публічній сфері, у цивільному праві вина не 

поділяється на такі види. Специфіка проявляється у випадках встановлення 

законом відповідальності без вини, що абсолютно виключається у публічних 

видах відповідальності. Характерною особливістю вини у цивільному праві є 

законодавче закріплення презумпції вини. Вина порушника презюмується і 

саме на нього покладається тягар доведення зворотного. При притягненні до 

кримінальної відповідальності вина встановлюється виключно вироком суду. 

За допомогою притягнення до цивільної відповідальності досягається 

максимальне поновлення (відновлення) майнової сфери потерпілого. Цьому 

сприяє майновий характер засобів відповідальності та встановлене 

законодавче правило про повне відшкодування завданих збитків. У цьому і є 

переваги цивільного захисту порушених прав та інтересів. 

6. На підставі дослідження стану наукових дискусій, судової практики 

щодо форм, способів та засобів захисту суб’єктивних прав, у тому числі і 
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прав абсолютних, встановлено, що за суб’єктом, який здійснює захист, та 

порядком захисту порушеного прав, розрізняють юрисдикційну та 

неюрисдикційну форму захисту. 

У цивілістичній доктрині загальноприйнятим є поділ способів захисту 

порушених прав на загальні та спеціальні. Загальні способи захисту 

закріплені у ст. 16 ЦК України, а спеціальні способи встановлені 

спеціальними нормами, що регулюють відповідні відносини – власності чи 

пов’язані з особистими немайновими правами. Для захисту конкретного 

абсолютного права у разі його порушення застосовується такий спосіб 

захисту, що відповідає змісту правовідносин, характеру правопорушення 

таким юридичним фактам, що обумовлюють виникнення цих правовідносин 

та цього спору. 

Якщо спосіб захисту пов’язується зі змістом матеріально-правової 

вимоги, що заявляється з метою захисту порушеного права, то засіб захисту є 

процесуальною формою звернення до суду – відповідний позов, зміст якого і 

складає матеріально-правова вимога.   

7. При здійсненні права на захист абсолютних прав особа повинна 

дотримуватися порядку захисту відповідного права, а також повинна обрати 

правильний спосіб захисту порушеного (невизнаного, оспорюваного) права.  

Суд, ухвалюючи рішення на користь позивача (особи, чиє абсолютне 

цивільне право порушене), фактично визначає межі захисту такого права. 

Водночас суб’єкт такого абсолютного цивільного права як позивач при 

поданні позову на власний розсуд визначає межі потенційного захисту свого 

порушеного, оспореного або невизнаного права, оскільки обов’язковим 

елементом позовної заяви є  зміст позовних вимог: спосіб (способи) захисту 

прав або інтересів, передбачений законом чи договором, або інший спосіб 

(способи) захисту прав та інтересів, який не суперечить закону і який позивач 

просить суд визначити у рішенні.  

8. Часові межі захисту абсолютного цивільного права слід пов’язувати 

з двома чинниками: по-перше, йдеться про часові межі існування самого 



244 

права, по-друге, про позовну давність як строк, відведений законодавцем для 

звернення до суду за захистом порушеного, оспореного чи невизнаного 

права. 

9. Визначаючи межі захисту, слід зважати на те, що повинна бути 

пропорційність між порушеним правом та його захистом. Зокрема, з аналізу 

ст. 22 ЦК України вбачається, що збитки, завдані потерпілому, 

відшкодовуються у повному обсязі, якщо договором або законом не 

передбачено відшкодування у меншому або більшому розмірі. Відтак за 

загальним правилом позивач не може вимагати більше, ніж розмір шкоди, 

яку йому завдано. 

Не можна захистити право в більшому обсязі, ніж воно порушено. 

Відтак при розгляді справи суд повинен встановити, в чому полягає 

порушення абсолютного цивільного права, або його оспорення, або 

невизнання, і в цих межах (з урахуванням позовних вимог, а саме способів 

захисту, які просить позивач застосувати) можливим є захист відповідного 

права.   

10. Адміністративний порядок захисту абсолютних цивільних прав не є 

поширеним та, зрештою, не є достатньо ефективним, оскільки будь-яке 

рішення органу державної влади чи органу місцевого самоврядування можна 

оскаржити до суду. 

Цивільно-правові способи захисту абсолютних цивільних прав можуть 

бути застосовані судом в порядку цивільного або господарського 

судочинства, або можуть бути використані в межах цивільно-правового 

механізму самозахисту права. 

11. Слід розмежувати судовий порядок захисту та самозахист як 

неюрисдикційну форму захисту абсолютних цивільних прав, оскільки при 

самозахисті особа самостійно вчиняє певні дії, спрямовані на відновлення її 

порушеного права, зокрема, права власності чи особистого немайнового 

права. Водночас при зверненні до суду особа просить суд застосувати певні 
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способи захисту порушеного права, обґрунтовуючи підставність поданого 

позову.  

Справді, в окремих випадках здійснення права на самозахист 

абсолютних цивільних прав є виправданим та доцільним, оскільки власник 

порушеного права діє на підставі закону, застосовуючи засоби протидії, які 

не заборонені законом та не суперечать моральним засадам суспільства. 

Межі самозахисту повинні відповідати змісту абсолютного цивільного 

права, що порушене, характеру дій, якими воно порушене, а також наслідкам, 

що спричинені цим порушенням. Звернення до суду не є способом 

самозахисту, оскільки це юрисдикційна форма захисту. 

12. Цивільно-правові способи захисту мають свої безсумнівні переваги 

порівняно з іншими способами захисту, які застосовуються в порядку 

адміністративного чи кримінального судочинства. Так, лише цивільно-

правові способи захисту абсолютних цивільних прав можуть, по-перше, 

припинити порушення права (наприклад, шляхом зобов’язання не чинити 

перешкоди в користуванні майном, вилучення та знищення контрафактної 

продукції, яка порушує майнові права інтелектуальної власності відповідного 

суб’єкта), по-друге, повернути сторони в попередній стан (шляхом визнання 

правочину, який порушує зокрема право власності певної особи, недійсним, 

із застосуванням реституції).  

Окрім того, компенсаційні механізми притаманні виключно цивільно-

правовим способам захисту. Йдеться, зокрема, про відшкодування збитків, 

стягнення моральної шкоди, стягнення компенсації за порушення авторських 

прав тощо. 

Потерпілий, абсолютні цивільні права якого порушені, не завжди може 

притягнути винну особу до кримінальної чи адміністративної 

відповідальності, оскільки для цього необхідно, щоб в діях особи 

(порушника) був присутній склад злочину або адміністративного проступку. 

Але кримінально-правові та адміністративно-правові заходи не можуть 

забезпечити відновлення порушеного права, стягнення збитків або 



246 

компенсації. Це можливо лише із застосуванням саме цивільно-правового 

механізму захисту. 

13. Цивільно-правовий захист абсолютних прав характеризується 

диспозитивністю, тобто можливістю самого позивача визначати, чи 

звертатися йому до суду, чи ні; який спосіб захисту порушеного права обрати 

(якщо закон дозволяє таку альтернативу, зокрема, відшкодування збитків чи 

стягнення компенсації за порушення авторських прав). Позивач самостійно 

визначає межі своїх позовних вимог, тобто чи він повністю чи частково 

проситиме захисти його порушене право. Окрім того, позивач, який 

звернувся до суду за захистом свого порушеного абсолютного цивільного 

права, розпоряджається своїми правами щодо предмета спору на власний 

розсуд, тобто може в будь-який момент відмовитися від такого позову 

повністю або частково. 

Цивільно-правовий захист абсолютних прав може здійснюватися як 

судом, в тому числі господарським (залежно від суб’єктного складу 

відповідного спору), так і третейським судом, рішення якого також є 

обов’язковими для сторін. Однак слід зважати на неможливість розгляду 

третейським судом окремих спорів щодо абсолютних цивільних прав, а саме 

таких, як щодо нерухомого майна, про встановлення фактів, що мають 

юридичне значення (наприклад, у спадкових правовідносинах). 

14. Перевагою цивільно-правового захисту є також те, що він може бути 

застосований і тоді, коли порушеного права ще немає. Йдеться про так 

званий превентивний захист цивільного права. Тому цивільно-правовий 

захист може бути спрямований і на попередження порушення абсолютних 

цивільних прав. У такому разі заінтересована особа, подаючи відповідний 

позов до суду, повинна обґрунтувати, в чому полягає така небезпека 

порушення її права. 
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ВИСНОВКИ 

1. Дослідження абсолютних цивільних прав в науковій літературі 

характеризуються тим, що вони, зазвичай, стосуються наукового аналізу 

окремих видів абсолютних цивільних прав (особисті немайнові права, їх 

види, право власності, інші речові права, права інтелектуальної власності, 

спадкове право). Кожен вид абсолютних цивільних прав має свої 

особливості, відповідну теоретичну базу дослідження та спеціальне правове 

регулювання.  

Узагальнюючи наукові дослідження щодо особистих немайнових прав, 

відзначаємо, що їх система включає в себе як універсальні особисті 

немайнові права, які носять фундаментальний характер та належать усім без 

винятку фізичним особам, так і спеціальні особисті немайнові права, якими 

наділені лише окремі фізичні особи (у випадках, прямо передбачених 

законом). Відзначаємо наукові доробки О.В. Дзери, Р.А. Майданика,                       

Я.М. Шевченко щодо інституту речових прав, у яких слушно наголошується 

на необхідності подальшого дослідження цієї тематики, що мало би 

спрямовуватися на правильне визначення напрямів вдосконалення 

законодавства у цій сфері з урахуванням позитивного європейського досвіду. 

Дослідження спадкових прав є важливими з огляду на те, що здійснення 

права на спадкування зумовлює виникнення іншого абсолютного цивільного 

права – права власності. На нашу думку, потребують вдосконалення окремі 

аспекти реалізації спадкоємцями їх права на спадкування, на оформлення 

спадщини, і саме нові доктринальні підходи здатні допомогти у вирішенні 

цих проблемних питань. 

Визначено, що наукові дослідження інституту прав інтелектуальної 

власності повинні бути спрямовані на створення передумов для забезпечення 

широкого використання результатів інтелектуальної, творчої діяльності, на 

створення сприятливого середовища для належної охорони та захисту прав 

суб'єктів інтелектуальної власності. Сучасний стан правової охорони 
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інтелектуальної власності в Україні потребує більш масштабних і 

фундаментальних досліджень її проблем. 

2. На сьогодні в теорії цивільного права приділено не багато уваги 

розвитку концепцій абсолютних цивільних прав. Більшість з теорій 

(концепцій) були висловлені та розвинуті протягом ХХ століття як 

науковцями загальної теорії права та держави, так і представниками науки 

цивільного права. Обґрунтовано, що окремі концепції вже втратили свою 

актуальність, оскільки широко застосовується певне розуміння 

правовідношення, в якому суб’єкти вступають у відносини для набуття 

певних благ, у зв’язку з чим у них виникають взаємні права та обов’язки. 

Тому теорії, в яких йдеться про те, що абсолютні правовідносини (і 

абсолютне цивільне право) існують між суб’єктом та об’єктом, не 

потребуючи іншого (зобов’язаного) суб’єкта, вже є застарілими та не 

відображують існуючих суспільних відносин.  

Доведено, що перспективними теоріями (концепціями) є на сьогодні ті, 

які тим чи іншим чином обґрунтовують існування абсолютного цивільного 

права в межах абсолютного правовідношення, оскільки, насправді, 

абсолютне цивільне право (як зрештою і будь-яке інше право) не може 

існувати поза межами правовідносин, оскільки кожному праву однієї сторони 

(суб’єкта) кореспондує обов’язок іншої сторони (яка може бути представлена 

однією або кількома особами, а в нашому випадку – «усіма іншими 

особами»). Такі концепції обґрунтовуються зазвичай представниками науки 

цивільного права. Натомість представники теорії права нерідко 

притримувалися відмінних позицій. 

3. Вважаємо, що, незважаючи на абсолютний характер досліджуваних 

цивільних прав, слід також зважати на те, що цим правам все ж притаманна 

наявність певних обмежень. Однак ці обмеження, хоча і впливають на 

можливість здійснення цих прав, окреслюючи межі свободи особи, але вони є 

цілком виправдані з огляду на мотиви їх встановлення. Доведено, що 

причинами встановлення певних обмежень абсолютних цивільних прав є 
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інтереси суспільства загалом (так звані публічні інтереси) та інтереси інших 

конкретних осіб, адже право особи закінчується там, де починається право 

іншої. Саме тому законодавець часто виправдано передбачає межі здійснення 

певного права або встановлює певні обмеження.  

Абсолютні цивільні права посідають важливе місце як в системі 

цивільного права України, так і країн ЄС. Доведено, що всі інститути 

абсолютних цивільних прав (особисті немайнові права, право власності та 

інші речові права, права інтелектуальної власності, спадкове право) входять 

до системи цивільного права країн ЄС та України, однак не всі ці інститути 

відображені у відповідних цивільних кодифікаціях, оскільки окремі норми 

містяться у спеціальних законах.  

Класичні Цивільні кодекси країн ЄС (Німеччини, Франції), які в 

подальшому стали основою для розробки відповідних кодифікованих актів 

більшості країн Європи, були прийняті у ХІХ столітті і мало змінювалися 

впродовж свого існування. Ці кодекси створені за пандектною та 

інституційною системою та містять загальні положення, які застосовуються в 

подальшому до всіх правових інститутів, а також включають в себе 

положення про речові права та зобов’язальні відносини. Ці кодекси 

традиційно достатньо багато уваги приділяють правовому регулюванню 

речових прав та спадкових прав, містять базові положення про особу та її 

права, що зумовлено рецепцією відповідного підходу правового регулювання 

з римського права. Окрім того, вчення про особу та її права (особисті 

немайнові права) були розвинуті науковцями лише у XIX-XX столітті, що 

вплинуло на їх відображення в законодавстві країн ЄС.  

Доведено, що у багатьох країнах ЄС особисті немайнові права 

розглядаються не лише як абсолютні цивільні права, але як основні права 

людини загалом без прив’язки до цивільного права. Інститут прав 

інтелектуальної власності також почав стрімко розвиватися лише наприкінці 

ХІХ століття, що зумовило його поступове включення в систему цивільного 

права більшості країн ЄС.   
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4. Система цивільного права України включає в себе всі інститути 

абсолютних цивільних прав та відображена в структурі ЦК України. 

Послідовність викладу цих інститутів в ЦК України свідчить про 

пріоритетність особистих немайнових прав перед іншими абсолютними 

цивільними правами. Такий законодавчий підхід в жодному разі не 

применшує значимості речових прав, спадкового права, прав інтелектуальної 

власності як інститутів цивільного права, але підкреслює важливість правової 

охорони сфери особистого, приватного життя людини.  

5. Абсолютні цивільні права за змістом самого права поділяються на 

особисті немайнові права фізичної особи, речові права, права інтелектуальної 

власності, право на спадкування. 

За строком дії абсолютного права вони поділяються на ті, які строкові та 

ті, які безстрокові. Водночас і строкові абсолютні цивільні права можуть 

мати різний строк дії. Строковість абсолютних цивільних прав може 

проявлятися по різному залежно від виду абсолютного права. Строковість 

/безстроковість/ довічність певного абсолютного цивільного права має 

значення для можливості його здійснення, адже сплив строку дії права 

зумовлює його припинення.  

Абсолютні цивільні права можуть бути пов’язані з особою або з майном. 

Так, особисті немайнові права засвідчують нерозривний зв'язок права і його 

носія, який неможливо роз’єднати. Невід’ємність від особи зумовлює те, що 

таке право фактично припиняється лише у зв’язку із смертю суб’єкта 

правовідносин. Натомість речові права, майнові права інтелектуальної 

власності носять майновий характер.  

Абсолютні цивільні права можуть бути як невідчужувані, так і можуть 

передаватися іншим особам. Так, особисті немайнові права фізичної особи та 

особисті немайнові права інтелектуальної власності є невідчужуваними. 

Натомість речові права, майнові права інтелектуальної власності (за 

винятком тих, що передбачені законом, зокрема, майнові права на 

комерційне найменування, на зазначення походження товару та деякі інші) 
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можуть бути предметом цивільно-правових договорів та відповідно можуть 

переходити до від їх власників до інших осіб (при чому неодноразово).  

Абсолютні цивільні права поділяються на ті, які виникають в силу 

народження фізичної особи (зокрема, право на життя, право на повагу до 

гідності і честі, право на охорону здоров’я тощо), і ті, які набуваються в 

процесі життя, діяльності тощо (зокрема, право власності може набуватися як 

за договорами, так і в разі створення або переробки речі, а також за іншими 

підставами, що передбачені законом). 

Абсолютні цивільні права поділяються на ті, які потребують 

легітимізації з боку держави, і ті, які цього не потребують. Зокрема, особисті 

немайнові права виникають з народження, авторське право на твір виникає з 

моменту його створення, право на комерційне найменування – з моменту 

його першого використання. Натомість права на нерухомість, права 

інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок, 

торговельну марку виникають з моменту видачі компетентним органом 

держави відповідного свідоцтва, патенту, іншого правовстановлюючого 

документу тощо. 

6. Закріплення абсолютних цивільних прав в ЦК України та 

кодифікаціях приватного права країн ЄС відображає їх вагоме місце в 

системі цивільного права загалом. В країнах ЄС цивільні кодифікації 

спрямовані на детальне регулювання переважно майнових цивільних прав, 

таких як право власності, спадкове право. Цивільні кодекси Німеччини, 

Франції, Австрії та інших країн містять багато правових норм щодо 

регулювання цих відносин, і таке регулювання є досить якісним та 

стабільним, оскільки норми щодо права власності, спадкування практично не 

зазнавали змін.  

Особисті немайнові права також відображені в цивільних кодифікаціях 

країн ЄС. Однак зазвичай норми про них містяться у цих кодексах в 

контексті визначення правового статусу фізичної особи, її правоздатності та 

дієздатності (наприклад, цивільні кодифікації Німеччини, Австрії, 
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Швейцарії). Особистим немайновим правам в цивільних кодифікаціях ЄС не 

приділено настільки багато уваги, як в ЦК України, де цим положенням 

виділено цілу Книгу другу. Натомість Європейські цивільні кодекси не 

містять окремих розділів (книг), які б врегульовували ці відносини. Також 

цивільні кодифікації країн ЄС переважно не містять норм щодо права 

інтелектуальної власності. Ці відносини зазвичай врегульовані окремими 

законодавчими актами (кодекси та численні закони). Така практика 

притаманна Австрії, Іспанії, Німеччині, Португалії, Франції, Швейцарії та 

іншим країнам.  

Цивільні кодифікації країн ЄС мають своїм недоліком відсутність 

положень про особисті немайнові права та права інтелектуальної власності. 

Натомість ЦК України можна наводити як приклад найсучаснішої 

кодифікації усіх цивільно-правових норм, які повною мірою врегульовують 

всі абсолютні цивільні відносини. 

7. Цінність будь-якого суб’єктивного права визначається за можливістю 

його здійснення. Доведено, що здійснення абсолютних цивільних прав 

підпорядковується загальним принципам здійснення прав, хоч йому і 

притаманні певні особливості. На здійснення цивільних прав загалом, 

абсолютних цивільних прав, зокрема, поширюються загальні засади 

(принципи) цивільного законодавства, закріплені у ст. 3 ЦК України. За 

своєю змістовною сутністю ці засади є принципами цивільного права 

загалом. 

Загальні засади можуть знаходити свою конкретизацію, деталізацію, 

доповнення у принципах, покладених в основу здійснення цивільних прав. 

Засади здійснення цивільних прав закріплені у ст. 12 ЦК України. 

Насамперед йдеться про свободу здійснення суб’єктивних цивільних прав – 

особа здійснює свої цивільні права вільно, на власний розсуд. У такому 

законодавчому підході знаходить свій вираз принцип диспозитивності у 

здійсненні цивільного права. Особа не може примушуватися до здійснення 

належного їй права. 



253 

Для здійснення цивільних прав важливу роль відіграє гарантованість їх 

здійснення. 

В основу здійснення цивільних прав покладена презумпція 

добросовісності та розумності поведінки суб’єкта права: якщо законом 

встановлено правові наслідки недобросовісного або нерозумного здійснення 

особою свого права, вважається, що поведінка особи є добросовісною та 

розумною, якщо інше не встановлено судом.  

8. Для здійснення суб’єктивного абсолютного цивільного права 

необхідними є певні передумови: а) наявність в особи конкретного права, 

його законодавче визнання у формі загального дозволу чи прямого 

закріплення та правомірні підстави набуття такого права конкретною 

особою; б) наявність в особи – суб’єкта права – належного обсягу цивільної 

дієздатності; в) відсутність юридичних та фактичних перешкод для 

відповідної поведінки суб’єкта; г) належний суб’єкт здійснення права. 

9. Встановлено, що, спираючись на принцип свободи здійснення 

суб’єктивних цивільних прав, особа може не здійснювати своє право. 

Нездійснення особою своїх прав не є підставою для їх припинення, крім 

випадків, встановлених законом. Також особа може відмовитися від свого 

майнового права. Відмова від права має наслідком його припинення для 

суб’єкта та не може тягнути жодних негативних (застосування засобів 

відповідальності) чи будь-якого іншого характеру наслідків для суб’єкта. 

Відмова від права і, відповідно, відмова від його здійснення, є актом 

вольової, усвідомленої поведінки особи і не може вчинятися під тиском, 

обманом, погрозою, насильством тощо. 

Обґрунтовано, що слід розрізняти нездійснення абсолютного цивільного 

права та відмову від нього як за зовнішніми проявами вольової поведінки 

суб’єкта – носія суб’єктивного права, так і за правовими наслідками. 

Нездійснення права – це завжди пасивна поведінка, яка не призводить до 

припинення права у суб’єкта. Нездійснення права може мати наслідком його 

припинення лише у випадках, встановлених законом. Тоді як відмова від 
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права може виражатися як через пасивну поведінку, так і через вчинення 

необхідних дій, визначених законом. Відмова від права завжди має наслідком 

його припинення у суб’єкта. 

10. Встановлено, що межі здійснення цивільних прав окреслені у нормах 

ст. 13 ЦК України. Такі межі можуть визначатися договором як регулятором 

відносин його сторін або актами цивільного законодавства. Межею 

здійснення прав у рамках договірного правовідношення є наявність прав у 

контрагента за договором та його можливість здійснювати належні йому 

права. Гарантією здійснення прав за договором є належне виконання 

контрагентом кореспондуючих праву договірних обов’язків. 

Проаналізовано зміст понять «обмеження права», «обмеження у 

здійсненні права», «обтяження права». Встановлено, що поняття «обмеження 

права» та «обмеження у здійсненні права» фактично є синонімічними, 

поняття «обтяження права» пов’язують з фактом існування прав третіх осіб 

на майно власника. 

11. Обґрунтовано, що специфіка здійснення особистих немайнових прав 

фізичної особи зумовлена їх змістовною сутністю та особливістю цих прав. 

Фізична особа здійснює особисті немайнові права самостійно, а у 

встановлених законом випадках такі права може здійснювати законний 

представник.  

Доведено, що з огляду на тісний зв’язок особистих немайнових прав з 

особою-носієм, їх невіддільність та невідчужуваність від неї, відносини 

договірного представництва у їх здійсненні виключаються. Але з огляду на 

конкретну життєву ситуацію потреба у таких послугах може виникнути. 

Встановлено, що повністю виключати інститут представництва у здійсненні 

особистих немайнових прав недоцільно. На власний розсуд особи, коли це 

можливо, виходячи зі змісту права, представник може долучитися як до 

здійснення такого права, так і до здійснення окремих правомочностей, що 

складають його зміст. 
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12. Здійснюючи особисті немайнові права, особа вправі вимагати від 

посадових і службових осіб вчинення відповідних дій, спрямованих на 

забезпечення здійснення нею таких прав. На підставі аналізу норм 

спеціального законодавства, що встановлює гарантії та механізми здійснення 

права на інформацію та права на доступ до публічної інформації, встановлені 

обов’язки розпорядників публічної інформації щодо забезпечення здійснення 

відповідних прав. 

Доведено, що оскільки особисті немайнові права є невіддільними та 

невідчужуваними від їх носія, то їх здійснення у рамках договірного 

правовідношення виключається. Такі права не можуть відчужуватися чи в 

інший спосіб передаватися на підставі цивільного договору. 

Встановлено, що на підставі прямої вказівки Конституції України, ЦК 

України та спеціального законодавства, зокрема, Закону України «Про 

правовий режим воєнного стану» можливими є випадки обмеження 

особистих немайнових прав. 

13. Обґрунтовано, що абсолютний характер права власності підкреслено 

законодавчою вказівкою на можливість його здійснення суб’єктом 

відповідно до закону, за своєю волею, незалежно від інших осіб. Здійснення 

права власності як абсолютного речового права, охоплює будь-які 

можливості власника діяти щодо належного йому майна, включаючи і 

володіння, і користування, і розпорядження – традиційна тріада, а також інші 

повноваження. Зміст цих окремих повноважень власника не розкривається на 

законодавчому рівні, але їх трактування у науковій літературі є 

загальноприйнятним: володіння як право фактичного (фізичного або 

господарського) панування над майном; користування як можливість 

вилучення корисних властивостей майна або його споживання для 

задоволення власних особистих чи майнових потреб; розпорядження як 

можливість визначити долю (режим) майна шляхом зміни його 

приналежності, стану або призначення. 
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Доведено, що з буквального тлумачення норм ст.ст. 317, 319 ЦК України 

випливає, що перелік правомочностей власника є вичерпним та зводиться до 

традиційної тріади. Усі правомочності власника щодо належного йому майна 

не можуть охоплюватися та характеризуватися виключно через володіння, 

користування та розпорядження, а, отже, включають і інші. Тому у ч. 1 ст. 

317, ч. 1 ст. 319 доцільним було би доповнення «та інші повноваження», 

окрім вживаної у них тріади.  

14. Встановлено, що власник, здійснюючи належне йому право, 

опирається на загальнодозвільний принцип: дозволено все, що прямо не 

заборонено. Проте власник має ураховувати загальні та спеціальні межі 

здійснення належного йому права. Власник має право вчиняти щодо свого 

майна будь-які дії, які не суперечать закону. При здійсненні свої прав та 

виконанні обов’язків власник зобов’язаний додержуватися моральних засад 

суспільства. Практичне  застосування такої загальної межі здійснення права 

власності можливе у поєднанні з іншими правовими нормами, приписи яких 

порушив власник і на підставі яких можливо встановити умови та засоби 

відповідальності. 

Власник не може використовувати право власності на шкоду правам, 

свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати 

екологічну ситуацію та природні якості землі. У разі вчинення власником 

певних дій, які можуть бути кваліфікованими як правопорушення, настає 

відповідальність за них. Усім власникам забезпечуються рівні умови 

здійснення своїх прав. 

Доведено, що важливим є законодавче положення про невтручання 

держави у здійснення власником права власності. Як гарантію невтручання 

держави у здійснення власником своїх повноважень можливо розглядати 

норми ст. 393 ЦК України. Відповідно до її приписів правовий акт органу 

державної влади, органу влади АРК або органу місцевого самоврядування, 

який не відповідає законові і порушує права власника, за позовом власника 

майна визнається судом незаконним та скасовується. Власник майна, права 
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якого порушені внаслідок видання таких актів, має право вимагати 

відновлення того становища, яке існувало до їх видання. У разі неможливості 

відновлення попереднього становища власник має право на відшкодування 

майнової та моральної шкоди. На разі, судова практика застосування норм ст. 

393 ЦК України носить поодинокий характер.  

15. Доведено, що здійснення суб’єктивного права власності має 

охоплювати і виконання певних обов’язків, що покладаються на власника. 

Положення про зобов’язуючу роль власника мають конституційне 

закріплення (ст. 14 Конституції ФРН, ст. 13 Конституції України). 

Обґрунтовано доцільність викладення редакції норми ст. 322 ЦК 

України наступним чином: власник зобов’язаний утримувати майно, що 

йому належить. У випадках, прямо встановлених законом, власник може 

бути притягнутий до відповідальності за неналежне утримання свого майна. 

Встановлюючи відповідальність за невиконання обов’язку щодо 

утримання майна, варто виходити з таких засадничих положень: така 

відповідальність може бути встановлена виключно законом; при 

встановленні відповідальності, слід виходити з оцінки того факту чи мав 

власник можливості (фізичні, фінансові тощо) для належного виконання 

обов’язку щодо утримання майна. 

16. Досліджено особливості здійснення права власності на пам’ятку 

культурної спадщини, умови та порядок припинення права власності на таку, 

якщо в результаті дій або бездіяльності власника пам’ятки їй загрожує 

пошкодження або знищення. Встановлено, що таке припинення права 

власності можливо розглядати як санкцію за невиконання відповідних 

обов’язків з утримання пам’ятки. Гарантією прав власника є законодавче 

закріплення судового порядку припинення права власності на пам’ятку з 

виплатою власнику викупної ціни. 

На прикладі здійснення права власності на особливий об’єкт, яким є 

тварина, досліджено особливості та межі здійснення правомочностей 
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власника. Насамперед йдеться про законодавче закріплення певних 

обов’язків власника щодо утримуваної ним тварини. 

Вказано на невдалу редакцію ст. 12 Закону «Про захист тварин від 

жорстокого поводження»: право власності або інші речові права особи, яка 

утримує тварину, обмежені обов’язком дотримання норм і вимог цього 

Закону. Доведено, що право власності не може обмежуватися обов’язком 

цього ж власника дотримуватися вимог закону. Встановлено, що при 

здійсненні права власності на тварину власник зобов’язаний дотримуватися 

законодавчих вимог та виконувати встановлені законом обов’язки.  

Припинення права власності та інших речових прав на тварин, у разі 

жорстокого поводження з ними, за рішенням суду шляхом їх оплатного 

вилучення або конфіскації, є санкцією за невиконання власником покладених 

на нього обов’язків. Хоча встановлення такої санкції не досягає бажаного 

ефекту у стимулюванні власника до належного утримання тварини. 

17. Встановлено, що реалізація свободи приватної власності неможлива 

без гарантування непорушності цього права. Принцип непорушності права 

приватної власності закріплений у конституціях багатьох країн (ст. 14 

Конституції ФРН, ст. 48 Конституції Хорватії, ст. 17 Конституції Болгарії,                   

ст. 42 Конституції Італії, ст. 29 Конституції Японії, ст. 33 Конституції Іспанії,                              

ст. 41 Конституції України) Зазначений принцип відображений і у ст. 321 ЦК 

України та є дієвим у сприянні власнику здійснювати належне йому право 

своєю волею на власний розсуд у межах, встановлених законом. 

18. Доведено, що саме з факту створення твору у його творця виникають 

особисті немайнові та майнові права, які, за своєю суттю є абсолютними 

правами. Творець здійснює їх на власний розсуд, власною волею, у межах, 

встановлених законом. 

Встановлено суперечливі правові підходи щодо розподілу майнових 

авторських прав у разі створення твору у зв’язку з виконанням трудового 

договору, які мають бути усунені. Враховуючи, що ЦК України є основним 

актом цивільного законодавства, він  був прийнятий пізніше, то до відносин 
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сторін щодо розподілу майнових прав інтелектуальної власності у разі 

створення службового твору мають застосовуватися положення ст. 429 ЦК 

України, а не ст. 16 Закону «Про авторське право і суміжні права». Тобто, 

майнові права інтелектуальної власності на об’єкт, створений у зв’язку з 

виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей 

об’єкт, та юридичній або фізичній особі, де або у якої він працює, спільно, 

якщо інше не встановлено договором. 

19. Особисті немайнові права автора та суб’єктів суміжних прав 

здійснюються ними особисто та охороняються довічно. 

Встановлено, що простежується певна специфіка у разі здійснення права 

на недоторканність твору як особистого немайнового права автора. 

Недоторканність твору охороняється і після смерті автора. Доведено, що 

відповідні повноваження щодо забезпечення недоторканності твору можуть 

бути покладені на уповноважену автором особу. Якщо автор не уповноважив 

спеціальну особу, то відповідні повноваження належатимуть його 

спадкоємцям або іншим заінтересованим особам. 

Обґрунтовано, що на здійснення майнових авторських прав має вплив 

законодавче встановлення строків їх чинності. Відповідно, такі права 

здійснюються автором упродовж його життя та зберігають чинність для 

правонаступників упродовж законодавчо встановлених строків. 

Доведено, що особисте здійснення авторських прав передбачає 

можливість реалізації будь-яких повноважень, що складають зміст 

суб’єктивного майнового авторського права у межах, встановлених законом. 

Суб’єкт авторського і (або) суміжних прав може доручити управління своїми 

майновими правами повіреному на підставі укладеного з ним договору 

доручення. 

Встановлено, що правовою підставою виникнення відносин з 

колективного управління майновими авторськими і (або) суміжними правами 

є відповідний договір на управління майновими правами.  
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20. Досліджені особливості набуття та здійснення особистих 

немайнових та майнових прав інтелектуальної власності на винаходи, 

корисні моделі, промислові зразки, товарні знаки, сорти рослин. 

Встановлено, що для набуття та здійснення відповідних прав на зазначені 

об’єкти необхідним є одержання у встановленому законом порядку 

правоохоронних документів (патентів, свідоцтв). Саме зі строками їх 

чинності пов’язані строки існування (відповідно і здійснення) майнових прав 

суб’єкта. 

Обґрунтовано, що такі права носять абсолютний характер та 

характеризуються у відповідних законах як права виключні. Відповідний 

суб’єкт здійснює їх на власний розсуд, своєю волею, незалежно від волі 

інших осіб, опираючись на законодавчі приписи. 

Доведено, що особисті немайнові права інтелектуальної власності 

наділені тими ж характеристиками, що й усі особисті немайнові права. 

Залежно від виду об’єкта інтелектуальної власності, щодо якого вони 

виникають, можлива певна специфіка у їх характеристиці. Загалом, такі 

права здійснюються особисто суб’єктом, є невіддільні та невідчужувані від 

нього.  

21. Доведено, що правовий захист загалом є гарантією здійснення будь-

якого суб’єктивного права, у тому числі і абсолютних прав. Проаналізувавши 

основні наукові підходи до розуміння поняття правового захисту, 

встановлено, що такі підходи кардинально не відрізняються та взаємно 

доповнюють один одного. 

Встановлено, що у цивілістичній доктрині захист суб’єктивного 

цивільного права пов’язується саме з фактом його порушення чи 

оспорювання. Але аналіз відповідних законодавчих норм свідчить, що 

суб’єкт права може звертатися до суду про вжиття відповідних заходів, якщо 

є загроза порушення його права. Доведено, що такі правові підходи є 

свідченням того, що законодавець надає великого значення саме можливості 

запобігти порушенню, щоб відвернути більш тяжкі наслідки, що можуть 
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виникнути внаслідок самого порушення. Вважаємо, що доцільно переглянути 

доктринальні підходи щодо розуміння сутності цивільно-правового захисту, 

що охоплює не тільки реакцію на саме порушення та його наслідки, а й 

спрямований запобігти фактам порушень як права, так і охоронюваного 

законом інтересу.   

Доведено, що цивільно-правовий захист – це система передбачених 

законом або договором заходів для запобігання та усунення негативних 

наслідків цивільного правопорушення, що спираються на державний примус, 

здійснюються компетентними органами або безпосередньо управомоченою 

особою у випадках, встановлених законом, з метою відновлення порушеного, 

невизнаного чи оспорюваного суб’єктивного права та інтересу або усунення 

загрози такого порушення. 

22. На підставі аналізу наукових точок зору щодо правової природи 

права на захист цивільних прав, поділяємо висловлені аргументи та 

вважаємо, що право на захист є самостійним суб’єктивним правом особи. 

Такий підхід відповідає ст. 55 Конституції України та ст. 13 Європейської 

конвенції про захист прав і основних свобод людини, відповідно до якої 

право на ефективний засіб захисту у разі порушення прав та свобод визнане 

за кожною людиною. 

23. З’ясовано співвідношення понять «захист цивільних прав» та 

«цивільна відповідальність». Не усі законодавчо встановлені способи захисту 

цивільних прав є засобами цивільної відповідальності. Сама ж цивільна 

відповідальність пов’язується виключно із застосуванням державного 

примусу. 

Особливостями захисту цивільних прав та інтересів загалом, 

абсолютних прав у тому числі, є невичерпний перелік способів захисту, що 

встановлені законом. Такі способи можуть доповнюватися договірними 

способами. У такому підході і проявляється перевага цивільного захисту 

порушених прав та інтересів. 
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Захист цивільних прав та інтересів може здійснюватися, окрім суду, 

Президентом України, органами державної влади, органами влади 

Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, 

нотаріусом, третейськими судами. Такий підхід дозволяє особі, чиї права та 

інтереси порушені, обрати як ефективний спосіб захисту, так і орган, до 

компетенції якого входить здійснення захисту. 

24. Встановлені загальні та спеціальні ознаки цивільної 

відповідальності. Доведено, що переваги цивільного захисту абсолютних 

прав зумовлені низкою специфічних ознак та особливих правових підходів у 

регулюванні цивільної відповідальності. Це – майновий характер цивільної 

відповідальності; додатковість обтяження для порушника цивільних прав та 

інтересів; горизонтальний характер відповідальності, що зумовлений 

юридичною рівністю учасників цивільних відносин; компенсаційний 

(відновлювальний) характер цивільної відповідальності, ініціативність 

потерпілої сторони щодо застосування до порушника її прав та інтересів 

державного примусу. 

Обґрунтовано, що саме з допомогою засобів цивільної відповідальності 

досягається максимальне відновлення майнової сфери потерпілого, що є її 

вагомою перевагою перед публічною відповідальністю, що настає 

насамперед перед суспільством. 

25. Охарактеризовані умови цивільної відповідальності, настання яких є 

необхідним для застосування державного примусу як при захисті будь-якого 

порушеного цивільного права, так і при захисті абсолютних прав. 

Встановлено, що для застосування цивільної відповідальності 

необхідними є певні умови: протиправність діяння; факт заподіяння шкоди; 

причинний зв’язок між протиправною поведінкою та заподіяною шкодою; 

вина заподіювача. 

За допомогою притягнення до цивільної відповідальності досягається 

максимальне поновлення (відновлення) майнової сфери потерпілого. Цьому 

сприяє майновий характер засобів відповідальності та встановлене 
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законодавче правило про повне відшкодування завданих збитків. У цьому і є 

переваги цивільного захисту порушених прав та інтересів. 

26. На підставі дослідження стану наукових дискусій, судової практики 

щодо форм, способів та засобів захисту суб’єктивних прав, у тому числі і 

прав абсолютних, встановлено, що за суб’єктом, який здійснює захист та 

порядком захисту порушеного прав, розрізняють юрисдикційну та 

неюрисдикційну форму захисту. 

Встановлено, що у цивілістичній доктрині загальноприйнятим є поділ 

способів захисту порушених прав на загальні та спеціальні. Загальні способи 

захисту закріплені у ст. 16 ЦК України, а спеціальні способи встановлені 

спеціальними нормами, що регулюють відповідні відносини – власності чи 

пов’язані з особистими немайновими правами. Для захисту конкретного 

абсолютного права у разі його порушення застосовується такий спосіб 

захисту, що відповідає змісту правовідносин, характеру правопорушення та 

тим юридичним фактам, що обумовлюють виникнення цих правовідносин та 

цього спору. 

Якщо спосіб захисту пов’язується зі змістом матеріально-правової 

вимоги, що заявляється з метою захисту порушеного права, то засіб захисту є 

процесуальною формою звернення до суду – відповідний позов, зміст якого і 

складає матеріально-правова вимога.   

27. При здійсненні права на захист абсолютних прав особа повинна 

дотримуватися порядку захисту відповідного права, а також повинна обрати 

правильний спосіб захисту порушеного (невизнаного, оспорюваного) права.  

Суд, ухвалюючи рішення на користь позивача (особи, чиє абсолютне 

цивільне право порушене), фактично визначає межі захисту такого права. 

Водночас суб’єкт такого абсолютного цивільного права як позивач при 

поданні позову на власний розсуд визначає межі потенційного захисту свого 

порушеного, оспореного або невизнаного права, оскільки обов’язковим 

елементом позовної заяви є  зміст позовних вимог: спосіб (способи) захисту 

прав або інтересів, передбачений законом чи договором, або інший спосіб 
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(способи) захисту прав та інтересів, який не суперечить закону і який позивач 

просить суд визначити у рішенні.  

28. Обґрунтовано, що часові межі захисту абсолютного цивільного права 

слід пов’язувати з двома чинниками: по-перше, йдеться про часові межі 

існування самого права, по-друге, про позовну давність як строк, відведений 

законодавцем для звернення до суду за захистом порушеного, оспореного чи 

невизнаного права. 

29. Визначаючи межі захисту, слід зважати на те, що повинна бути 

пропорційність між порушеним абсолютним цивільним правом та його 

захистом. Зокрема, з аналізу ст. 22 ЦК України вбачається, що збитки, 

завдані потерпілому, відшкодовуються у повному обсязі, якщо договором 

або законом не передбачено відшкодування у меншому або більшому 

розмірі. Відтак за загальним правилом позивач не може вимагати більше, ніж 

розмір шкоди, яку йому завдано. 

Доведено, що не можна захистити право в більшому обсязі, ніж воно 

порушено. Відтак при розгляді справи суд повинен встановити, в чому 

полягає порушення абсолютного цивільного права, або його оспорення, або 

невизнання, і в цих межах (з урахуванням позовних вимог, а саме способів 

захисту, які просить позивач застосувати) можливим є захист відповідного 

права.   

30. Встановлено, що адміністративний порядок захисту абсолютних 

цивільних прав не є поширеним та не є достатньо ефективним, оскільки будь-

яке рішення органу державної влади чи органу місцевого самоврядування 

можна оскаржити до суду.  

Доведено, що цивільно-правові способи захисту абсолютних цивільних 

прав можуть бути застосовані судом в порядку цивільного або 

господарського судочинства, або можуть бути використані в межах цивільно-

правового механізму самозахисту права. 

31. Обґрунтовано, що слід розмежувати судовий порядок захисту та 

самозахист як неюрисдикційну форму захисту абсолютних цивільних прав, 
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оскільки при самозахисті особа самостійно вчиняє певні дії, спрямовані на 

відновлення її порушеного права, зокрема, права власності чи особистого 

немайнового права. Водночас при зверненні до суду особа просить суд 

застосувати певні способи захисту порушеного права, обґрунтовуючи 

підстави поданого позову.  

Встановлено, що в окремих випадках здійснення права на самозахист 

абсолютних цивільних прав є виправданим та доцільним, оскільки власник 

порушеного права діє на підставі закону, застосовуючи засоби протидії, які 

не заборонені законом та не суперечать моральним засадам суспільства. 

Доведено, що межі самозахисту повинні відповідати змісту абсолютного 

цивільного права, що порушене, характеру дій, якими воно порушене, а 

також наслідкам, що спричинені цим порушенням. Звернення до суду не є 

способом самозахисту, оскільки це юрисдикційна форма захисту. 

32. Доведено, що цивільно-правові способи захисту мають свої 

безсумнівні переваги порівняно з іншими способами захисту, які 

застосовуються в порядку адміністративного чи кримінального судочинства. 

Так, лише цивільно-правові способи захисту абсолютних цивільних  прав 

можуть, по-перше, припинити порушення права (наприклад, шляхом 

зобов’язання не чинити перешкоди в користуванні майном, вилучення та 

знищення контрафактної продукції, яка порушує майнові права 

інтелектуальної власності відповідного суб’єкта), по-друге, повернути 

сторони в попередній стан (шляхом визнання правочину, який порушує 

зокрема право власності певної особи, недійсним, з застосуванням 

реституції).  

Встановлено, що компенсаційні механізми притаманні виключно 

цивільно-правовим способам захисту. Йдеться про відшкодування збитків, 

стягнення моральної шкоди, стягнення компенсації за порушення авторських 

прав тощо. 

Доведено, що потерпілий, абсолютні цивільні права якого порушені, не 

завжди може притягнути винну особу до кримінальної чи адміністративної 
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відповідальності, оскільки для цього необхідно, щоб в діях особи 

(порушника) містився склад злочину або адміністративного проступку. 

Водночас кримінально-правові та адміністративно-правові заходи не можуть 

забезпечити відновлення порушеного права, стягнення збитків або 

компенсації. Це можливо лише із застосуванням саме цивільно-правового 

механізму захисту. 

33. Обґрунтовано, що цивільно-правовий захист абсолютних прав 

характеризується диспозитивністю, тобто можливістю самого позивача 

визначати, чи звертатися йому до суду, чи ні; який спосіб захисту 

порушеного права обрати (якщо закон дозволяє таку альтернативу, зокрема, 

відшкодування збитків чи стягнення компенсації за порушення авторських 

прав). Позивач самостійно визначає межі своїх позовних вимог, тобто чи він 

повністю чи частково проситиме захисти його порушене право. Позивач, 

який звернувся до суду за захистом свого порушеного абсолютного 

цивільного права, розпоряджається своїми правами щодо предмета спору на 

власний розсуд, тобто може в будь-який момент відмовитися від такого 

позову повністю або частково. 

Встановлено, що цивільно-правовий захист абсолютних прав може 

здійснюватися як судом, в тому числі господарським (залежно від 

суб’єктного складу відповідного спору), так і третейським судом, рішення 

якого також є обов’язковими для сторін. Однак слід зважати на неможливість 

розгляду третейським судом окремих спорів щодо абсолютних цивільних 

прав, а саме таких, як щодо нерухомого майна, про встановлення фактів, що 

мають юридичне значення (наприклад, у спадкових правовідносинах). 

34. Доведено, що перевагою цивільно-правового захисту є також те, що 

він може бути застосований і тоді, коли порушеного права ще немає. Йдеться 

про так званий превентивний захист цивільного права. Тому цивільно-

правовий захист може бути спрямований і на попередження порушення 

абсолютних цивільних прав. У такому разі заінтересована особа, подаючи 
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відповідний позов до суду, повинна обґрунтувати, в чому полягає така 

небезпека порушення її права. 

 

  



268 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch. Bundesrecht konsolidiert: Gesamte 

Rechtsvorschrift für Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch. URL: 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetz

esnummer=10001622 (дата звернення 19.06.2017). 

2. Bürgerliches Gesetzbuch (German Civil Code). URL: 

https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/index.html (дата звернення 

20.06.2017). 

3. Civil Code of Quebec // Електронний ресурс. — URL: 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/en/showdoc/cs/CCQ-1991 (дата звернення 

10.09.2016). 

4. Damages in intellectual property rights. European observatory on 

counterfeiting and piracy. European Commission. 2009. 114 p. URL: 

http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/docs/damages_en.pdf (дата 

звернення 20.04.2018). 

5. Le Code civil français sur Légifrance. URL: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=74FECE40B45CE2A141

080890A5DCC293.tplgfr27s_3?cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=

20180221 (дата звернення 20.04.2018). 

6. Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft 

Common Frame of Reference. URL:  http://ec.europa. Stubbings and Others v. The 

United Kingdom, № 36-37/1995/542-543/628-629. URL: 

http://www.refworld.org/cases, ECHR,3ae6b6191c.html. (дата звернення 

05.04.2018). 

7. Justice and fundamental rights URL: 

eu/justice/policies/civil/docs/dcfr_outline_edition_en.pdf (дата звернення 

20.04.2018). 

8. Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907. URL: 

http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/de/ch/ch193de.pdf (дата звернення 

20.04.2018). 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001622
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001622
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/index.html%20(дата
http://legisquebec.gouv.qc.ca/en/showdoc/cs/CCQ-1991
http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/docs/damages_en.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=74FECE40B45CE2A141080890A5DCC293.tplgfr27s_3?cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20180221
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=74FECE40B45CE2A141080890A5DCC293.tplgfr27s_3?cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20180221
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=74FECE40B45CE2A141080890A5DCC293.tplgfr27s_3?cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20180221
http://www.refworld.org/cases,%20ECHR,3ae6b6191c.html
http://ec.europa.eu/justice/policies/civil/docs/dcfr_outline_edition_en.pdf
http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/de/ch/ch193de.pdf


269 

9. Stubbings and Others v. The United Kingdom, № 36-37/1995/542-

543/628-629. URL: http://www.refworld.org/cases,ECHR,3ae6b6191c.html (дата 

звернення 05.04.2018). 

10. Австрія: закони щодо інтелектуальної власності. URL: 

http://www.wipo.int/wipolex/ru/profile.jsp?code=AT (дата звернення 

05.04.2018). 

11. Авторське право і суміжні права. Європейський досвід: У 2-х книгах. 

За ред. А.С. Довгерта. Книга 1: Нормативні акти і документи. Європейська 

інтеграція України. Уклад. Р.В. Дроб'язко. К.: Видавничий дім «ІнЮре», 

2001. 520 с.  

12. Аналіз деяких питань застосування судами законодавства про право 

власності при розгляді цивільних справ. Вісник Верховного Суду України. 

2014. № 6. С.14-22. 

13. Аналіз практики застосування судами ст. 16 Цивільного кодексу 

України. Вісник Верховного Суду України. 2014. № 8. С. 20. URL: 

http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/6AF1EBA6DF621DED

C2257CE60053FFC3 (дата звернення 05.04.2018). 

14. Антимонов Б.С., Граве К.А. Советское наследственное право. М.: 

Госюриздат, 1955. 264 с. 

15. Беляцкин С.А. Частное право в основных принципах (Курс 

гражданського права) Каунас. Типограф. С. Соколовской. 1928. 763 с. 

16. Беляневич Е. О превентивной защите гражданских прав. 

Гражданское законодательство. Статьи. Комментарии. Практика; вып. 37. 

Под ред. А.Г. Диденко. Алматы: Раритет: Уайт энд Кейс Казахстан, 2011.  с. 

12-94. 

17. Бельгія: закони щодо інтелектуальної власності. URL: 

http://www.wipo.int/wipolex/ru/profile.jsp?code=BE (дата звернення 

05.04.2018). 

18. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів від 

09.09.1886 р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_051 (дата 

звернення 05.04.2018). 

http://www.refworld.org/cases,ECHR,3ae6b6191c.html
http://www.wipo.int/wipolex/ru/profile.jsp?code=AT
http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/6AF1EBA6DF621DEDC2257CE60053FFC3
http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/6AF1EBA6DF621DEDC2257CE60053FFC3
http://www.wipo.int/wipolex/ru/profile.jsp?code=BE
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_051


270 

19. Блажівська О. Особливості гармонізації цивільного законодавства 

України із принципами та модельними правилами європейського приватного 

права. Науковий часопис Національної академії прокуратури України. 2015. 

№ 3. С. 10-16. 

20. Богачова Л.Л. Принцип правової визначеності в європейському і 

національному праві (змістовна характеристика). Теорія і практика 

правознавства. 2013. № 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tipp_2013_2_74. 

(дата звернення 05.04.2018). 

21. Боднар Т.В. Деякі проблеми захисту цивільних прав у договірних 

зобов’язаннях. Університетські наукові записки. 2007. №2. С. 115-116. 

22. Бондар Н.П. Превентивний захист цивільних прав. Дис. канд. юрид. 

наук: 12.00.03. Харків. 2015. 210 с.  

23. Бондар Н.П. Питання вдосконалення окремих елементів механізму 

захисту суб’єктивних цивільних прав. Вісник господарського судочинства. 

2010. № 1. С. 152.  

24. Бонтлаб В. В. Право на звернення до суду за захистом цивільних 

прав та інтересів: проблеми й перспективи. Науковий вісник Ужгородського 

національного університету. Серія : Право. 2015. Вип. 30(1). С. 110-113.  

25. Борисова В.І., Баранова Л.М., Жилінкова І.В. Цивільне право 

України. Навч.пос. К.: Юрінком Інтер, 2007. 480 c. 

26. Бочарова Н.В. Законодавче забезпечення права інтелектуальної 

власності в країнах Європи (порівняльно-правовий аналіз). Українсько-

грецький міжнародний науковий юридичний журнал «Порівняльно-правові 

дослідження». 2009. № 2. С.118-120. 

27. Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского права. М.: 

Госюриздат, 1963. 197 с. 

28. Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность (Очерк 

теории). М.: Юрид. лит., 1976. 215 с. 

29. Братусь С.Н. Юридические лица в советском гражданском праве 

(понятие, виды, государственные юридические лица). М.: Юрид. изд. 

типограф. «Красный пролетарий». 1947. 363 с.  

http://nbuv.gov.ua/UJRN/tipp_2013_2_74


271 

30. Власник і право власності. За ред.. Я.М. Шевченко. К.: Наукова 

думка. 1994. 164 с.   

31. Венедиктов А. Государственная социалистическая собственность. 

Изд-во АН СССР. М.-Л. 1948. 834 с. 

32. Відповідальність у приватному праві. Монографія. За заг. ред.                         

І. Безклубого. К.: Грамота, 2014. 416 с.  

33. Гареєв Є.Ш. Правова охорона винаходів. Автореф. дис. канд. юрид. 

наук :12.00.03. Одеса, 2007. 18 с.  

34. Генкин Д.М. Право собственности в СССР. М.: Госюриздат, 1961. 

223с. 

35. Гнатів О.Б. Захист права власності в цивільному праві. Дис. канд. 

юрид. наук: 12.00.03. Львів. 2014. 202 с. 

36. Гражданское право: В 2 т. Том II. Полутом 1: Учебник. Отв. ред. 

проф. Е.А. Суханов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство БЕК, 2000.      

704 с. 

37. Греція: закони щодо інтелектуальної власності. URL: 

http://www.wipo.int/wipolex/ru/profile.jsp?code=GR (дата звернення 

20.04.2018). 

38. Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. 

М.: Статут, 2000. 411 с.  

39. Грибанов В.П. Ответственность за нарушение гражданских прав и 

обязанностей. М.: Юрид. лит., 1973. 168 с.  

40. Гумега О. Досвід Європейських країн у процесі вдосконалення 

цивільно-правового захисту прав інтелектуальної власності. Теорія і 

практика інтелектуальної власності. 2015. № 6. С. 87-95. 

41. Гареєв Є.Ш. Правова охорона винаходів. Автореф. дис. канд. юрид. 

наук :12.00.03. Одеса, 2007. 18 с.  

42. Давид Л.Л. Здійснення та захист суб'єктивних цивільних прав на 

промисловий зразок. Автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.03. Ген. 

прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. Київ, 2015. 20 с. 

43. Дергачова В.В., Пермінова С.О. Інтелектуальна власність: 

навчальний посібник. К.: НТУУ «КПІ», 2015. 416 с. 

http://www.wipo.int/wipolex/ru/profile.jsp?code=GR


272 

44. Дзера І.О. Цивільно-правові способи захисту права власності в 

Україні. Монографія. К.: Юрінком Інтер, 2001. 256 с.  

45. Дзера О.В., Кохановська О.В., Рябоконь Є.О. Абсолютні цивільні 

права: робоча програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 

«Право». Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 2013. 

61 с. 

46. Дзера О.В., Кузнєцова Н.С., Підопригора О.А. Право власності в 

Україні. Навч. посіб. К., Юрінком Інтер, 2000. 816 с.  

47. Дзера О.В. Розвиток інституту права власності в Україні. 

Юридичний журнал «Право України». 2012. № 5-6. С. 48-67. 

48. Дзера О.В. Розвиток права власності громадян в Україні. 

Монографія. К.: Вентурі, 1996. 271 с. 

49. Дзера О.В. Інститут права власності за новим цивільним 

законодавством і європейські стандарти з охорони права власності. 

Університетські наукові записки. 2005. № 1-2 (13-14). С. 70. 

50. Директива Ради ЄС 93/83/ЄЕC від 27 вересня 1993 року про 

узгодження деяких положень авторського права і суміжних прав за 

застосування їх до супутникового мовлення і кабельної ретрансляції. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_065  (дата звернення 20.04.2018). 

51. Директива Ради ЄС від 19 листопада 1992 року  92/100/ЄЕС про 

право на прокат, право на позичку та деякі суміжні права у сфері 

інтелектуальної власності. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_360 

(дата звернення 20.04.2018). 

52. Директива Європейського Парламенту та ради від 23 квітня 2009 

року 2009/24/ЄС про правову охорону комп'ютерних програм.URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_065 (дата звернення 20.04.2018). 

53. Директива Європейського Парламенту та ради від 11 березня 1996 

року 96/9/ЄС про правову охорону баз даних. URL: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_241 (дата звернення 20.04.2018). 

54. Директива Європейського парламенту та ради від 13 жовтня 1998 

року 98/71/ЄС про правову охорону промислових зразків. URL: 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/994_a88 (дата звернення 20.04.2018). 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_065
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_360
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_065
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_241
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/994_a88


273 

55. Довгерт А. Концепция и структура проекта нового Гражданского 

кодекса Украины. Юридическая практика. 1996. № 21-22 (31-32). С. 2. 

56. Дроб’язко В. Правове регулювання авторського права і суміжних 

прав у Європейському Союзі. Теорія і практика інтелектуальної власності. 

2009. № 1. С. 10. 

57. Дудченко В.В. Загальні принципи кодифікації. Наукові праці 

Одеської національної юридичної академії. Одеса : Юрид. л-ра, 2009. Т. 8.                

С. 72-80. 

58. Еволюція цивільного законодавства України: проблеми теорії і 

практики. Кол. монографія. За ред. Я.М. Шевченко. К.: Юридична думка, 

2007. 340 с. 

59. Євтушок Ю. Принцип пропорційності у практиці Конституційного 

Суду України. Вісник Конституційного Суду України. 2011. № 1. С. 93. 

60. Жилінкова І.В. Актуальні питання спадкового права України. 

Матеріали до семінару. Х.: Ксилон, 2009. 336 с. 

61. Жилинкова И.В. Брачный контракт (договор). Харьков: Ксилон, 

2001. 128 с. 

62. Жилинкова И.В. Правовой режим имущества членов семьи. Харьков: 

Ксилон, 2000. 376 с. 

63. Жилінкова І.В. Превентивний спосіб захисту права власності. Вісник 

Академії правових наук України. 2005. № 3 (42). С.136. 

64. Загальна декларація прав людини від 10.12.1948 р. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_015(дата звернення 20.04.2018). 

65. Загальна теорія права. Підручник. За заг. ред. М.І. Козюбри. К.: Ваіте, 

2015. 392 с. 

66. Загальна теорія держави і права. Підручник. За ред. М. В. Цвіка,        

О. В. Петришина. Харків: Право, 2009. 584 с. 

67. Заіка Ю.О. Становлення і розвиток спадкового права в Україні. 

Автореф. дис. докт. юрид. наук: 12.00.03. К. 2007. 35 с. 

68. Заіка Ю.О. Спадкове право в Україні: Становлення і розвиток. 

Монографія. 2-е вид. К.:КНТ, 2007. 288 с. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_015


274 

69. Земельний кодекс України від 24.10.2001 р. URL: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2768-14 (дата звернення 20.04.2018). 

70. Зінченко Ю.О. Історія становлення принципу пропорційності. 

Держава і право: Зб. наук. пр.: Юрид. і політ. науки. К., 2009. Вип. 46. С. 83–

88.  

71. Иванов А А. Вещное право. Правоведение. 1992. № 1. С. 115–120. 

72. Иоффе О.С. Личные неимущественные права и их место в системе 

советского гражданского права. Советское государство и право. 1966. №7. 

С.51-56. 

73. Иоффе О.С. Ответственность по советскому гражданскому праву.    

Л.: Изд-во Ленигр. ун-та, 1955. 310с. 

74. Інструкція із забезпечення доступу до публічної інформації в 

Міністерстві оборони України та Збройних Силах України: затв. наказом 

Міністерства оборони України від 13.06.2017. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0827-17 (дата звернення 20.04.2018). 

75. Інтелектуальне право України. Підручник. За заг. ред. проф.                        

О.С. Яворської. Тернопіль: Підручники і посібники, 2016 р. 608 с. 

76. Іщук С.І. Право інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) 

найменування. Дис. канд. юрид. наук: 12.00.03. Львів, 2009. 207 с. 

77. Іспанія: закони щодо інтелектуальної власності. URL: 

http://www.wipo.int/wipolex/ru/profile.jsp?code=ES (дата звернення 20.04.2018). 

78. ІТ право. Навчальний посібник. За заг. ред. проф. О.С. Яворської. 

Львів: Видавництво «Левада», 2017. 470 с.  

79. Канзафарова І.С. Теорія цивільно-правової відповідальності. 

Монографія. Одеса: Астропринт, 2006. 262с.  

80. Капіца Ю.М. Розвиток цивільно-правових способів захисту прав 

інтелектуальної власності в Європейському Союзі. Приватне право і 

підприємництво. 2014. Вип. 13. С. 186-190.  

81. Карнаух Б.П. Позовна давність у практиці Європейського суду з прав 

людини. Проблеми законності. 2016. № 134. С. 24-36.  

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0827-17
http://www.wipo.int/wipolex/ru/profile.jsp?code=ES


275 

82. Кізлова О.С. Заствава у середньовічному і сучасному праві 

Німеччини. Вісник Південного регіонального центру Національної академії 

правових наук України. 2014. Вип. 2. С. 37-42. 

83. Кісель В.Й. Трансформація концепцій про сутність права власності. 

Форум права. 2015. № 1. С. 135–140. 

84. Кикоть В. Современные тенденции и противоречия о праве 

собственности в развитых капиталистических странах. Научно-практический 

обзор. Сб. научн.-аналит. работ. М.,183. С. 38-42. 

85. Кириченко Т.С. Захист патентного права на основі формули 

винаходу. Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03. Нац. ун-т внутр. справ. 

Х., 2005. 19 с. 

86. Кодинець А.О. Засоби індивідуалізації учасників цивільного 

обороту, товарів і послуг у цивільному праві України. Автореф. дис. канд. 

юрид. наук: 12.00.03. К., 2006. 18 с.  

87. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 

04.11.1950 р. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_004 (дата 

звернення 20.04.2018). 

88. Конституція України від 28.06.1996 р. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws (дата звернення 20.04.2018). 

89. Конституции буржуазних государств. Учеб. Пособие. Сост. 

Маклаков В.М.: Юрид. лит., 1982. 408 с. 

90. Коссак В.М. Експропріація і вилучення майна: Європейська судова 

практика на досвіді Польщі. Право власності: європейський досвід та 

українські реалії: Збірник доповідей і матеріалів Міжнародної конференції 

(м. Київ, 22–23 жовтня 2015 року). К.: ВАІТЕ, 2015. С. 89. 

91. Коссак В.М., Якубівський І.Є. Право інтелектуальної власності. 

Підручник. К.: Істина, 2007. 208 с. 

92. Кохановська О.В. Особисті немайнові права фізичних осіб як 

інститут цивільного права України. Вісник Київського національного 

університету імені Т.Шевченка. 2010. № 85. С. 4-6. 

93. Кохановська О.В. Теоретичні проблеми інформаційних відносин у 

цивільному праві. Монографія. К.: ВПЦ "Київ. ун-т", 2006. 463 с. 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_004
http://zakon2.rada.gov.ua/laws


276 

94. Кохановська О.В. Цивільно-правові проблеми інформаційних 

відносин в Україні. Автореф. дис. докт. юрид. наук: 12.00.03. К. 2006. 35 с. 

95. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012. 

Відомості Верховної Ради України. 2013. № 9-10, № 11-12, № 13. Ст. 88. 

96. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001. Відомості Верховної 

Ради України. 2001. №  25-26. Ст. 131. 

97. Костаки Г., Регуш А. Абсолютные и относительные права человека: 

различия и особености. Закон и Жизнь. 2012. № 8. С. 4-7. 

98. Кот О.О. Здійснення та захист суб'єктивних цивільних прав: 

проблеми теорії та судової практики. Монографія. К. : Алерта, 2017. 492 с. 

99. Кот О.О. Правова природа права на захист цивільних прав. Науковий 

вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. № 41. Т. 1. 

С. 114-116.  

100. Крупчан О.Д. Актуальні проблеми здійснення та захисту 

суб'єктивних цивільних прав в сучасний період. Університетські наукові 

записки. 2012. № 1. С. 196-202.  

101. Кузнецова Н.С. Развитие гражданского общества и современное 

частное право Украины. Частное право. 2013. № 1. С. 52-66.  

102. Ландкоф С.Н. Охорона прав винахідників і раціоналізаторів.                      

К., 1958. 220 с. 

103. Ландкоф С.Н. Основы советского изобретательского права. К., 

1961. 164 с. 

104. Ландкоф С.Н. Правовые основания авторского вознаграждения за 

изобретение. К., 1954. 182 с. 

105. Лапач В.А. Система объектов гражданских прав: теория и судебная 

практика. М. : Юрид. центр Пресс, 2002. 542 с.  

106. Луцький І.М., Луцький А.І., Каленюк О.М. Організаційно правовий 

аспект захисту прав людини у системі права ЄС. Економіка та держава. 2009. 

№ 4. С. 77-79.  

107. Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності: Навч. 

Посібник. 2-ге вид. К., Юрінком Інтер, 2001. 576 с. 



277 

108. Луць В.В. Особливості захисту суб’єктивних цивільних прав. 

Монографія. К.: НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, 

2012. 440 с.  

109. Львова Є.О. Розвиток правових механізмів забезпечення і захисту 

прав та свобод людини і громадянина в екстремальних умовах глобалізації. 

Вісник Центральної виборчої комісії. 2016. № 1 (33). С. 77-82.  

110. Майданик Р.А. Aномалії в цивільному праві України: Навчально-

практичний посібник. К.: Юстініан, 2010. 1008 c. 

111. Майданик Р.А. Довірча власність в Україні: європейські стандарти і 

перспективи. Юридичний журнал «Право України». 2014. № 2. С. 105-113. 

112. Майданик Р.А. Інститут довірчої власності (траст): (природа прав, 

умови рецепції в право України). Дис. канд. юрид. наук: 12.00.03. Київський 

ун-т ім. Тараса Шевченка. К., 1996. 159 с. 

113. Майданик Р.А. Проблеми довірчих відносин у цивільнoму праві. 

Монографія. Київ.: Видавничо-поліграфічний центр, 2002. 502 c. 

114. Майданик Р.А. Пропорційність (співмірність) і право власності: 

доктрина і судова практика. Право власності: європейський досвід та 

українські реалії: Збірник доповідей і матеріалів Міжнародної конференції 

(м. Київ, 22–23 жовтня 2015 року). К.: ВАІТЕ, 2015. С. 107. 

115. Майданик Р.А. Цивільне право: Загальна частина. Т. I. Вступ у 

цивільне право. К.: Алерта, 2012. 472 с. 

116. Майданик Р.А. Цивільне право як сфера приватного права. 

Приватне право. 2013. № 1. С. 65-80. 

117. Малеин Н.С. Гражданский закон и права личности в СССР. М.: 

Юрид. лит., 1981. 215 с. 

118. Малеин Н.С. Гражданский закон и права личности в СССР. М.: 

Юридическая литература, 1981. 216 с.  

119. Малеин Н.С. Имущественная ответственность в хозяйственных 

отношениях. М. : Наука, 1968. 207с. 

120. Малеин Н.С. Охрана прав личности советским законодательством. 

М.: Наука, 1985. 165 с. 



278 

121. Матвєєв Г.К. Підстави цивільно-правової відповідальності. Упоряд. 

В. І. Кисіль. К.: Україна, 2008. 600с.   

122. Матвєєв Ю.Г. Международные конвенции по авторскому праву. М., 

1976. 176 с. 

123. Матвєєв Ю.Г. Международная охрана авторских прав. М., 1987.       

158 с. 

124. Мережко О. Проблематика особистих немайнових прав з погляду 

міжнародного приватного права (на прикладі України та Польщі). 

Юридичний журнал. 2008. № 11. URL: 

http://www.justinian.com.ua/article.php?id=3061 (дата звернення 20.04.2018). 

125. Мирошникова Н.И. Механизм осуществления субъективных 

гражданских прав. Учеб. пособие. Ярославль: Изд-во Ярослав. ун-та, 1989.                 

82 с.  

126. Митюков К.А. Курс римского права. 3-е изд. К.: Типограф. Т-ва 

И.Н. Кушнерев и КО, 1912. 407 с.  

127. Михайловский И.В. Очерки философии права. Томск, 1914. Т. 1. 

632 с. 

128. Мігащук М.І. Цивільно-правовий захист права на кореспонденцію. 

Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03. Харків. 2016. 20 с.  

129. Мілетич О.О. Зловживання правом: теоретико-прикладний аспект. 

Дис. канд. юрид. наук. 12.00.01. К., 2015. 180 с. 

130. Мічурін Є.О. Об’єктивне та суб’єктивне цивільне право. Вісник 

Харківського національного університету внутрішніх справ. 2010. № 2.                      

С. 190. 

131. Мічурін Є.О. Обмеження майнових прав фізичних осіб (теоретико-

правовий аспект). Монографія. Харків: Юрсвіт, НДІ приватного права та 

підприємництва НАПрН України, 2008. 482 с. 

132. Мічурін Є.О. Підходи до формування поняття обмежень 

немайнових прав фізичних осіб. Форум права. 2007. № 2. С. 151-157. 

133. Мозолин В.П. Право собственности в Российской Федерации в 

период перехода к рыночной экономике М., 1992. 176 с. 

http://www.justinian.com.ua/article.php?id=3061


279 

134. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. 

3-є вид., перероб. і доп. За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця.                 

К.: Юрінком Інтер, 2008. Т. 1. 832 с. 

135. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. У 2 т. 

5-е вид., перероб. і доп. За відповід. ред. О.В. Дзери (кер. авт. кол.),                             

Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. К.: Юрінком Інтер, 2013. Т. I. 956 с. 

136. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. За ред. 

В.М. Коссака. К., Істина, 2004. 976 с.  

137. Неможливість виконання судового рішення. Верховний Суд 

України. 2015. URL: 

http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(print)/2B3370F6AEB4DB16C2257E

E6004F2830 (дата звернення 20.04.2018). 

138. Нідерланди: закони щодо інтелектуальної власності. URL: 

http://www.wipo.int/wipolex/ru/profile.jsp?code=NL(дата звернення 20.04.2018). 

139. Німеччина: закони щодо інтелектуальної власності. URL: 

http://www.wipo.int/wipolex/ru/profile.jsp?code=DE (дата звернення 

20.04.2018). 

140. Ойгензихт В.А. Имущественная ответственность в хозяйственных 

договорах: учеб. пособие. Душанбе.: Таджик. гос. ун-т им. В.И. Ленина, 1980. 

112 с. 

141. Осокина  Г.Л. Иск (теория и практика). М.: Городец, 2000. 192 с.  

142. Основные институты гражданского права зарубежных стран. 

Сравнительно-правовое исследование. Под ред. В.В. Залесский. М., 

Издательство НОРМА, 1999. 648с. 

143. Охорона і захист прав та інтересів фізичних та юридичних осіб в 

цивільних правовідносинах. За заг. ред.. акад. НАПрН України                               

Я.М. Шевченко. Х.: Харків юрид., 2011. 528 с. 

144. Первомайський О.О. Участь територіальної громади у цивільних 

правовідносинах. Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03. Нац. юрид. акад. 

України ім. Я. Мудрого. Х., 2003. 20 с.  

145. Первомайський О.О. Суб’єкт права комунальної власності: 

проблема правової та фактичної визначеності. Стабільність цивільного 

http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(print)/2B3370F6AEB4DB16C2257EE6004F2830
http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(print)/2B3370F6AEB4DB16C2257EE6004F2830
http://www.wipo.int/wipolex/ru/profile.jsp?code=NL
http://www.wipo.int/wipolex/ru/profile.jsp?code=DE


280 

обороту в Україні: проблеми забезпечення. Збірник наукових праць. № 3. К.: 

НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака 

НАПрН України, 2015. С. 40-56. 

146. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію в 

Міністерстві юстиції України: затв. наказом Міністерства юстиції України 

від 14.04.2017. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v1277323-17. (дата 

звернення 05.04.2018). 

147. Перелік інформації, що підлягає оприлюдненню у формі відкритих 

даних, розпорядником якої є Міністерство юстиції України: затв. наказом 

Міністерства юстиції України від 28.03.2016. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v897_323-16 (дата звернення 05.04.2018). 

148. Петренко І.І. Здійснення авторських прав на літературні твори 

малолітніми та неповнолітніми особами. Теоретичні і практичні аспекти 

економіки та інтелектуальної власності. 2014. № 1 (10). Т.2. С.93.  

149. Підопригора О.А. Підопригора О.О. Право інтелектуальної 

власності України: Навч. посібник для студентів юрид. вузів і фак. ун-тів. К.: 

Юрінком Інтер, 1998. 334 с. 

150. Підопригора О. А. Право інтелектуальної власності. К.: Вентурі. 

2002 р. 336 с. 

151. Подопригора А.А. Основы римского гражданского права. К., 1994. 

288 с.  

152. Подопригора А.А. Правовые вопросы создания и внедрения новой 

техники. К.: Вища школа. 1975. 192 с. 

153. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М.: 

Статут, 2003. 351с. 

154. Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у 

Міністерстві освіти і науки України: затв. наказом Міністерства освіти і 

науки України від 04.04.2017. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1154-

14/paran16#n16 (дата звернення 05.04.2018). 

155. Полянський Т.Т. Зловживання правом: загальнотеоретична 

характеристика. Дис. канд. юрид. наук.: спец. 12.00.01. Львів, 2011. 220 с. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v1277323-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v897_323-16
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1154-14/paran16#n16
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1154-14/paran16#n16


281 

156. Полянський Т. Т. Феномен зловживання правом 

(загальнотеоретичне дослідження). Праці Львівської лабораторії прав 

людини і громадянина НДІ державного будівництва та місцевого 

самоврядування НАПрН України. Львів: Галицький друкар, 2012. 456с. 

157. Порівняльне правознавство (правові системи світу). Монографія. За 

ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. К.: Парламентське вид-во, 2008. 488 с. 

158. Порядок державної реєстрації авторського права і договорів, які 

стосуються права автора на твір: затверджено постановою КМ України від 

27.12.2001. Офіційний вісник України. 2001.  № 52. Ст. 2369. 

159. Порядок прийому, реєстрації і розгляду запитів на публічну 

інформацію, розпорядником якої є Національна поліція України, та 

відшкодування запитувачами фактичних витрат на копіювання і друк 

документів у Національній поліції України: затв. наказом Міністерства 

внутрішніх справ України від 07.02.2017. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0285-17 (дата звернення 05.04.2018) 

160. Посикалюк О.О. Особисті немайнові права фізичних осіб як об’єкт 

цивільно-правової охорони в романській, германській та англо-

американській системах приватного права. Університетські наукові записки. 

2014. № 1 (49). С. 48. 

161. Посикалюк О.О. Особисті немайнові права фізичних осіб в 

романській, германській, англо-американській системах приватного права : 

монографія. К.: Науково-дослідний інститут приватного права і 

підприємництва НАПрН України, 2011. 323 с. 

162. Посикалюк О.О. Межі захисту особистих немайнових прав 

публічних осіб: порівняльно-правове дослідження. Приватне право і 

підприємництво. 2014. Вип. 13. С. 197-200. 

163. Постанова Апеляційного суду Київської області від 17.04.2018 р. 

Справа № 361/460/17. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/73417508 (дата 

звернення 20.04.2018).  

164. Постанова Апеляційного суду Запорізької області від 16.04.2018 р. 

Справа № 314/4812/16. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/73383001 (дата 

звернення 20.04.2018). 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0285-17
http://reyestr.court.gov.ua/Review/73417508
http://reyestr.court.gov.ua/Review/73383001


282 

165. Постанова Верховного Суду України від 16.09.2015 р. Справа                     

№ 6-68цс15. URL: http://www.scourt.gov.ua/ (дата звернення 05.04.2018). 

166. Постанова Львівського апеляційного господарського суду від 

20.09.2016 р. Справа № 914/1107/16. URL: 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/61588943 (дата звернення 05.04.2018). 

167. Постанова Львівського апеляційного адміністративного суду від 

14.03.2017 р. Справа № 876/10139/16. URL: 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/65407459 (дата звернення 20.04.2018). 

168. Права людини. URL: https://uk.wikiquote.org/wiki/права_людини 

(дата звернення 20.04.2018). 

169. Право власності: європейський досвід та українські реалії. 

Правовий тиждень. 2015. URL: 

http://legalweekly.com.ua/index.php?id=16061&show=news&newsid=123901 

(дата звернення 20.04.2018). 

170. Право інтелектуальної власності: Акад. курс: Підруч. для студ. 

вищих навч.закладів За ред. О. П. Орлюк, О. Д. Святоцького. К.: Видавничий 

Дім «Ін Юре», 2007. 696 с. 

171. Право інтелектуальної власності: Академічний курс. За ред.                  

О.А. Підопригори, О.Д. Святоцького. Вид. друге, перероб. та доповн. К.: 

Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. 618 с. 

172. Право інтелектуальної власності: підручник. За заг. ред.                              

О.І. Харитонової. К.: Юрінком Інтер, 2015. 544 с.  

173. Примак В. Принцип добросовісності у контексті забезпечення 

верховенства права у відносинах цивільно-правової відповідальності. 

Юридична Україна. 2012. № 8. С. 68-77.  

174. Підлубна Т.М. Право на захист цивільних прав та інтересів. Дис. 

канд. юрид. наук: 12.00.03. К., 2009. 209 с. 

175. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23.12.1993. 

Відомості Верховної Ради України. 1994. № 13. Ст. 64.  

176. Про виконавче провадження: Закон України від 02.06.2016. 

Відомості Верховної Ради України. 2016. № 30. Ст. 542. 

http://www.scourt.gov.ua/
http://reyestr.court.gov.ua/Review/61588943
http://reyestr.court.gov.ua/Review/65407459
https://uk.wikiquote.org/wiki/права_людини
http://legalweekly.com.ua/index.php?id=16061&show=news&newsid=123901


283 

177. Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого 

майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для 

суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності: Закон України від 

17.11.2009 р. Відомості Верховної Ради України. 2010. № 1. ст. 2. 

178. Про власність: Закон України від 07.02.1991. (Закон втратив 

чинність на підставі Закону № 997-V (997-16) від 27.04.2007. ВВР України. 

2007.  № 33. Ст. 440). URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/697-12 (дата 

звернення 05.04.2018). 

179. Про громадські об’єднання: Закон України від 22.03.2012. 

Відомості Верховної Ради України. 2013. № 1. Ст. 1. 

180. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень: постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 р. № 1127. 

URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1127-2015-%D0%BF/page (дата 

звернення 05.04.2018). 

181. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень: Закон України від 01.07.2004 № 1952-IV. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1952-15 (дата звернення 05.04.2018). 

182. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із 

захистом прав інтелектуальної власності: Постанова Пленуму Вищого 

господарського суду України № 12 від 17.10.2012 р. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0012600-12 (дата звернення 05.04.2018). 

183. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.2011. 

Відомості Верховної Ради України. 2011. № 32. Ст. 314. 

184. Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні: Закон 

України від 16.11.1992.Відомості Верховної Ради України. 1993. № 1. Ст. 1. 

185. Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України 

до законодавства Європейського Союзу: Закон України від 18.03.2004 р.                  

№ 1629-IV. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1629-15 (дата звернення 

05.04.2018). 

186. Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень: Закон 

України від 18.11.2003. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 11.                   

Ст. 140. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/697-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1127-2015-%D0%BF/page
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1952-15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0012600-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1629-15


284 

187. Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), 

зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, 

сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і 

моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них 

транспортних засобів та мопедів: постанова Кабінету Міністрів України від 

07.09.1998 р. № 1388. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1388-98-

%D0%BF (дата звернення 05.04.2018). 

188. Про захист суспільної моралі: Закон України від 20.11.2003. 

Відомості Верховної Ради України. 2004. № 14. Ст. 192. 

189. Про захист тварин від жорстокого поводження: Закон України від 

21.02.2006. Відомості Верховної Ради України. 2006. № 27. Ст. 230. 

190. Про захист фізичних осіб при обробці персональних даних і про 

вільне переміщення таких даних: Директива 95/46/ЄС Європейського 

Парламенту і Ради від 24.10.1995 р. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?nreg=994_242 (дата звернення 05.04.2018). 

191. Про застосування судами норм законодавства у справах про захист 

авторського права і суміжних прав: постанова Пленуму Верховного Суду 

України від 04.06.2010. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-10 

(дата звернення 05.04.2018). 

192. Про інформацію: Закон України від 02.10.1992. Відомості 

Верховної Ради України. 1992. № 48. Ст. 650. 

193. Про охорону культурної спадщини: Закон України від 08.06.2000. 

Відомості Верховної Ради України. 2000. № 39. Ст. 333 

194. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 

15.12.1993. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 7. Ст. 32.  

195. Про охорону прав на зазначення походження товарів: Закон 

України від 16.06.1999. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 32.             

Ст. 267. 

196. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 

15.12.1993. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 7. Ст. 36.  

197. Про охорону прав на промислові зразки: Закон України від 

15.12.1993. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 7. Ст. 34.  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1388-98-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1388-98-%D0%BF
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_242
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_242
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-10


285 

198. Про політичні партії в Україні: Закон України від 05.04.2001. 

Відомості Верховної Ради України. 2001. № 23. Ст. 118. 

199. Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 15.05.2015. 

Відомості Верховної Ради України. 2015. № 28. Ст. 250. 

200. Про практику застосування адміністративними судами 

законодавства про доступ до публічної інформації: постанова Пленуму 

Вищого Адміністративного Суду України від 29.09.2016. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0010760-16 (дата звернення 05.04.2018). 

201. Про право власності на окремі види майна: Постанова Верховної 

Ради України від 17.06.1992 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/go/2471-12 (дата 

звернення 20.04.2018). 

202. Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про 

відшкодування шкоди: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 

27.03.1992 р. № 3. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ru/v0006700-92 

(дата звернення 05.04.2018). 

203. Про практику застосування судами законодавства під час розгляду 

цивільних справ про захист права власності та інших речових прав: 

узагальнення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ № 24-150/0/4-13 р. від 28.01.2013 р. URL: 

http://www.sc.gov.ua (дата звернення 05.04.2018). 

204. Про практику застосування cудами законодавства, що регулює 

право приватної власності на житловий будинок: узагальнення Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 

25.09.2015 р. URL: http://www.sc.gov.ua (дата звернення 05.04.2018). 

205. Про судову практику розгляду цивільних справ про спадкування: 

лист Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ від 16.05.2013 р. № 24-753/0/4-13. URL: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v-753740-13 (дата звернення 05.04.2018). 

206. Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання 

правочинів недійсними: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 9 

від 6.11.2009. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-09 (дата 

звернення 20.04.2018). 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0010760-16
http://zakon.rada.gov.ua/go/2471-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ru/v0006700-92
http://www.sc.gov.ua/
http://www.sc.gov.ua/
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v-753740-13
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-09


286 

207. Про судову практику в справах про захист права власності та інших 

речових прав: постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з 

розгляду цивільних і кримінальних справ від 07.02.2014  р. № 5. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0005740-14 (дата звернення 05.04.2018). 

208. Про схвалення Концепції реформування державної системи 

правової охорони інтелектуальної власності в Україні: Розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 01.06.2016 р. № 402-р. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/402-2016-%D1%80 (дата звернення 

20.04.2018). 

209. Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної 

особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи: постанова 

Пленуму Верховного Суду України від 27.02.2009. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v_001700-09 (дата звернення 05.04.2018). 

210. Про судову практику у справах про відшкодування моральної 

(немайнової) шкоди: постанова Пленуму Верховного Суду України від 

31.03.1995. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0004700-95 (дата 

звернення 05.04.2018). 

211. Про судову практику в справах про виключення майна з опису: 

постанова Пленуму ВС України від 27.08.1976. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0006700-76 (дата звернення 05.04.2018). 

212. Про судову практику у справах про спадкування: Постанова 

Пленуму Верховного Суду України від 30.05.2008 р. № 7. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0007700-08 (дата звернення 05.04.2018). 

213. Про судову практику розгляду цивільних справ про спадкування: 

лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ від 16.05.2013 р. № 24-753/0/4-13. URL: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v-753740-13 (дата звернення 05.04.2018). 

214. Про третейські суди: Закон України від 11.05.2004 р. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1701-15 (дата звернення 20.04.2018). 

215. Пушкар П. Принцип непорушності права власності: досвід країн ЄС 

і його впровадження в Україні. Право власності: європейський досвід та 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0005740-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/402-2016-%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v_001700-09
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0004700-95
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0006700-76
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0007700-08
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v-753740-13
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1701-15


287 

українські реалії: Збірник доповідей і матеріалів Міжнародної конференції 

(м. Київ, 22–23 жовтня 2015 р.). К.: ВАІТЕ, 2015. С. 95. 

216. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. Навч. 

Посібник. Вид. 9-е, зі змінами. Львів: Край, 2007. 192 с. 

217. Регламент Ради ЄС № 6/2002 про промислові зразки ЄС. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua (дата звернення 20.04.2018). 

218. Римское частное право. М., 1948. 292 с.  

219. Рішення Апеляційного суду м. Києва від 14.05.2014 р. Справа  № 

22-ц/796/6725/2014. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/38692515 (дата 

звернення 05.04.2018). 

220. Рішення Богунського районного суду м. Житомира від 13.03.2017 р. 

Справа № 295/13087/16-ц. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/65554118 

(дата звернення 05.04.2018). 

221. Рішення Господарського суду Львівської області від 04.01.2017 р. 

Справа № 914/2669/16. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/63944771 (дата 

звернення 05.04.2018). 

222. Рішення Деснянського районного суду м. Чернігова від 10.10.2017 

р. Справа № 750/3865/17. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/69587001 

(дата звернення 05.04.2018). 

223. Рішення Європейського суду з прав людини у справі Paeffgen 

GmbH проти Німеччини від 18.09.2007 р. URL: 

http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home (дата звернення 20.04.2018). 

224. Рішення Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської 

області від 25.06.2015 р. Справа № 344/17491/14-ц. URL: 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/45941624 (дата звернення 20.04.2018). 

225. Рішення Конституційного суду  Франціі від 10.06.2009 р. у справі 

№2009-580 DC). URL: www.conseil-constitutionnel.fr/decis ion/2009/2009-580-

dc/decision-n-2009-580-dc-du-10-juin-2009.42666.html (дата звернення 

20.04.2018). 

226. Рішення Краматорського міського суду Донецької області від 

11.03.2013 р. Справа №  234/1376/13-ц. URL: 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/29874762 (дата звернення 20.04.2018). 

http://zakon.rada.gov.ua/
http://reyestr.court.gov.ua/Review/38692515
http://reyestr.court.gov.ua/Review/65554118
http://reyestr.court.gov.ua/Review/63944771
http://reyestr.court.gov.ua/Review/69587001
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home
http://reyestr.court.gov.ua/Review/45941624
http://www.conseil-constitutionnel.fr/decis%20ion/2009/2009-580-dc/decision-n-2009-580-dc-du-10-juin-2009.42666.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/decis%20ion/2009/2009-580-dc/decision-n-2009-580-dc-du-10-juin-2009.42666.html
http://reyestr.court.gov.ua/Review/29874762


288 

227. Рішення Оболонського районного суду м. Києва від 19.11.2014 р. 

Справа № 756/11970/13-ц. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/41550812 

(дата звернення 20.04.2018). 

228. Рішення Роменського міськрайонного суду Сумської області від 

30.11.2016 р. Справа № 585/3534/16-ц. URL: 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/63165485 (дата звернення 20.04.2018). 

229. Рішення Суворовського районного суду м. Одеси від 12.11.2013 р. 

Справа № 523/12495/13-ц. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/35395344 

(дата звернення 20.04.2018). 

230. Рішення Феодосійського міського суду АРК від 20.07.2011 р. 

Справа № 2-2693/11/0121. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/17340405 

(дата звернення 20.04.2018). 

231. Рішення Шевченківського районного суду м. Львова від 12.04.2018 

р. Справа  № 466/968/18. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/73351730 

(дата звернення 20.04.2018). 

232. Рішення Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області 

від 20.01.2017 р. Справа № 688/3965/16-ц. URL: 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/64308424 (дата звернення 05.04.2018). 

233. Розгон О.В. Межі та обмеження права власності. Дис. канд. юрид. 

наук: 12.00.03. Харків, 2005. 220 с. 

234. Романюк Я.М. Втручання в право власності з точки зору його 

відповідності статті 1 Першого Протоколу до Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод. Право власності: європейський досвід та 

українські реалії: Збірник доповідей і матеріалів Міжнародної конференції 

(м. Київ, 22–23 жовтня 2015 року). К.: ВАІТЕ, 2015. С.9. 

235. Ромовская З.В. Личные неимущественные права граждан СССР 

(понятие, виды, классификация, содержание, гражданско-правовая защита). 

Дис. канд. юрид. наук. К., 1968. 277 с. 

236. Ромовська З.В. Проблеми загальної теорії права у проекті ЦК 

України. Кодифікація цивільного (приватного) права України. К., 2000. 336 с. 

237. Ромовська З.В. Українське цивільне право: Загальна частина. 

Академічний курс. Підручник. К.: Атіка. 2005. 560 с. 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/41550812
http://reyestr.court.gov.ua/Review/63165485
http://reyestr.court.gov.ua/Review/35395344
http://reyestr.court.gov.ua/Review/17340405
http://reyestr.court.gov.ua/Review/73351730
http://reyestr.court.gov.ua/Review/64308424


289 

238. Ромовська З.В. Українське цивільне право. Право власності. 

Підручник. К.: Алерта; ЦУЛ, 2011. 246 с. 

239. Рябоконь Є.О. Спадкове правовідношення в цивільному праві. 

Монографія. К.: Віпол, 2002. 268 с. 

240. Рябоконь Є.О. Спадкове правовідношення в цивільному праві. 

Автореф. дис. канд.. юрид. наук: 12.00.03. К. 2002 . 20 с. 

241. Савицкая А.Н. Возмещение ущерба, причиненного ненадлежащим 

врачеванием. Львов: Высшая школа, 1982. 195 с. 

242. Серебровский В.И. Очерки советского наследственного права. М.: 

Издательство Академии наук  СССР, 1953. 240 с. 

243. Серьогін С.Ю. Зловживання правом у сфері корпоративних 

відносин порівняльно-правовий аспект. Дис. канд. юрид. наук.: 12.00.03. К., 

2015. 220 с. 

244. Синайский В.И. Русское гражданское право. М.: Статут, 2002.                  

176 с.  

245. Сирко М. Право власності в цивільному кодексі Наполеона 

Бонапарта 1804 р. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2013. 

Випуск 58. С. 112. 

246. Сімсон О.Е. Правова модель державно-приватного партнерства як 

інструмент гармонізації публічних і приватних інтересів в інноваційній 

стратегії України. Автореф. дис. докт. юрид. наук: 12.00.03. Харків, 2015.                 

42 с. 

247. Скакун О.Ф. Теорія права і держави. Підручник. 2-ге вид. К.: 

Алерта: КНТ: ЦУЛ, 2010. 520с. 

248. Скловский К.И. Применение гражданского законодательства о 

собственности и владении. Практические вопросы. М.: Статут, 2004. 365 с.  

249. Сліпченко С.О. Механізм правового регулювання особистих 

немайнових відносин з оборотоздатними об'єктами: Автореф. дис .докт. 

юрид. наук: 12.00.03. Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2014. 44 с. 

250. Сліпченко С.О. Огляд теоретичних підходів до розуміння 

абсолютного права. Право та інноваційне суспільство. 2014. № 2 (3).                    

С.67-76. 



290 

251. Сліпченко С.О. Цивільно-правове регулювання особистих 

немайнових прав. Вісник Харківського національного університету 

внутрішніх справ. 2003. № 2. С. 196. 

252. Стефанчук М.О. Межі здійснення суб’єктивних цивільних прав. 

Монографія. К.: КНТ, 2008. 184 с.  

253. Стефанчук М.О. Межі здійснення суб’єктивних цивільних прав. 

Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03. Нац. академія наук України, І-т 

держави і права ім. В.М. Корецького. К.: Вид-во Хмельницького у-ту 

управління та права. 2006. 22 с. 

254. Стефанчук Р.О. Кодифікація Європейського цивільного права: 

сучасний стан та перспективи. Університетські наукові записки. 2008. № 4 

(28). С. 97-99. 

255. Стефанчук Р.О. Особисті немайнові права фізичних осіб у 

цивільному праві. Автореф. дис .докт. юрид. наук: 12.00.03. НАН України, 

Інститут держави і права ім. В.М. Корецького. К.: 2007. 41 с. 

256. Суханов Е.А. Лекции о праве собственности. М., 1991. 240 с. 

257. Тарасенко Л.Л. Захист авторських прав: процесуальні аспекти. 

Часопис Київського університету права: Український науково-теоретичний 

часопис. К.: Київ. Ун-т права НАН України, Ін-т держ. і права                                     

ім. В.М. Корецького НАН України. 2015. № 2. С.246-250. 

258. Тищик Б., Орач Є. Основи римського приватного права. Львів: 

ЛНУ. 2000. 238 с.  

259. Толстой Ю.К. Понятие права собственности. Проблемы 

гражданского и административного права. Л., 1962. С.136-213. 

260. Труба В.І., Морозова С.Є. Межі захисту прав авторів (за 

матеріалами судової практики). Правова держава. 2017. № 26. С. 104-112.  

261. Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами 

від 27.06.2014 р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984_011 (дата 

звернення 20.04.2018). 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984_011


291 

262. Україна найбільший порушник авторського права. URL: 

http://www.bbc.com/ukrainian/business/2013/05/130501_ukraine_us_trade_it 

(дата звернення 20.04.2018). 

263. Україна позбулася статусу найбільшого порушника прав 

інтелектуальної власності. URL: 

http://www.pravda.com.ua/news/2015/05/1/7066524/ (дата звернення 

20.04.2018). 

264. Ус М.В. Колізії суб’єктивних цивільних прав. Дис. канд. юр. наук: 

12.00.03. Нац.юрид.акад. України ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2010. 217 с.  

265. Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ від 19.10.2016 р. Справа № 463/1563/15-ц. 

URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/62524468 (дата звернення 20.04.2018). 

266. Флейшиц Е.А. Личные права в гражданском праве СССР и 

капиталистических государств. Уч. зап. ВИЮН. М., 1945. 120 с. 

267. Французский гражданский кодекс: учеб.-практич. Комментарий. 

М., Проспект, 2008. 752с.  

268. Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. М.: Юрид. лит., 

1974. 352 с. 

269. Ханик-Посполітак Р.Ю. Останні тенденції кодифікації цивільного 

права в СНД та ЄС як можлива модель для подолання проблем кодифікації 

цивільного законодавства в Україні. Матеріали науково-практичної 

конференції (28-29 вересня 2006 р.). Київ. 2006. С. 236. 

270. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право: Частное 

право. Цивилистика: Учеб.пособие. К.: АСК., 2001. 832 с. 

271. Харитонов Є.О., Харитонова О.І. Принцип DCFR: сутність та 

значення для гармонізації цивільного законодавства України. Часопис 

цивілістики. 2015. Вип. 18. С. 164-170.  

272. Харитонов Є.О. Приватне право як "європейський концепт": 

підгрунтя та кореляти. Часопис цивілістики. 2016. Вип. 20. С. 8-16. 

273. Харитонов Є.О. Формування концепції німецького цивільного 

кодексу (BGB) та її вплив на розвиток цивілістичної думки в Україні. 

Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія". 

http://www.bbc.com/ukrainian/business/2013/05/130501_ukraine_us_trade_it
http://www.pravda.com.ua/news/2015/05/1/7066524/
http://reyestr.court.gov.ua/Review/62524468


292 

2013. Т. 13. С. 260-270. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nponyua_2013_13_28 

(дата звернення 20.04.2018). 

274. Харитонов Є.О., Харитонова О.І., Старцев О.В. Цивільне право 

України: Підручник. Вид. 3, перероб. і доп. К.: Істина, 2011. 808 с. 

275. Харитонов Є.О., Харитонова О.І. Цивільні правовідносини. 

Монографія. 2-ге вид., перероб. і доп. Одеса : Фенікс, 2011. 456 с. 

276. Харьковская цивилистическая школа: право собственности. Под. 

ред. И.В. Спасибо-Фатеевой. Харьков: Право, 2012. 424 с.  

277. Цивільне законодавство України в умовах адаптації до приватного 

права ЄС. Навчальний посібник . За заг. ред. Є.О. Харитонова, К.Г. Некіт. 

Одеса: Юрид. л-ра, 2017. 308 с. 

278. Цивільний кодекс Італії від 19.04.1942 р. URL: 

http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=2508 (дата звернення 20.04.2018). 

279. Цивільний кодекс України: Коментар. За заг. ред. Харитонова Є.О., 

Калітенко О.М. Харків: ТОВ «Одіссей», 2003. 880 с. 

280. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (дата звернення 20.04.2018). 

281. Цивільний кодекс України. Науково-практичний коментар. За ред. 

розробників проекту Цивільного кодексу України. К. : Істина. 928 с.  

282. Цивільний кодекс Швейцарії від 10.12.1907 р. (з наступними 

змінами і доповненнями). URL: 

http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=5896 (дата звернення 10.04.2018). 

283. Цивільне право України: навч. посіб. За ред.. Р. О. Стефанчука. К.: 

Правова єдність, 2009. 536с.  

284. Цивільне право України. Загальна частина: підручник. За ред.                       

О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, Р.А. Майданика; М-во освіти і науки України, 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 4-те вид., стер. Київ : Юрінком Інтер, 

2014. 973 с.  

285. Цивільне право України. Загальна частина. Підручник. За ред                     

О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, Р.А. Майданика. М-во освіти і науки України, 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 5-те вид., стер. Київ : Юрінком Інтер, 

2017. 976 с. 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nponyua_2013_13_28
http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=2508
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15
http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=5896


293 

286. Цивільне право країн ЄС: лекційний матеріал. Одеський 

національний морський університет. Одеса, 2014. 98 с. 

287. Цивільне уложення Німеччини від 18.08.1896 р. (з наступними 

змінами і доповненнями). URL: 

http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=14322 (дата звернення 

20.04.2018). 

288. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. URL: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 (дата звернення 20.04.2018). 

289. Цюра В.В. Речові права на чуже майно: Навч. посіб.- К.: КНТ, 2006. 

135 с. 

290. Чередникова М.В. О вещных правах по Гражданскому кодексу 

Российской Федерации. Актуальные проблемы гражданского права. Под ред. 

С.С. Алексеева. М., 2000. С. 109–110. 

291. Чурпіта Г. До поняття захисту сімейних прав та інтересів в порядку 

цивільного судочинства. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 4. 

С. 44-47.  

292. Шаповалова О.І. Межі здійснення суб’єктивного цивільного права. 

Наукові  праці. Т. 69. Вип. 56. С. 199–201. 

293. Шаповол Р.В., Шпак А.П. Адаптація чинного законодавства 

України до вимог європейського щодо захисту прав інтелектуальної 

власності. Право та інновації. 2015. № 2 (10). С.34. 

294. Шевченко Я.М. Ефективність законодавства у сфері цивільно-

правових відносин. Вибрані праці (1964-2012). Відп. ред. Р.О. Стефанчук. К.: 

Асоціація цивілістів України; Одеса: Центр дослідження права імені Савіньї; 

Кам’янець-Подільський: Рута, 2012. 404 с.   

295. Шевченко Я.М., Венецька М.В., Кучеренко І.М. Проблеми 

вдосконалення правового регулювання права приватної власності. 

Монографія. К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2002. 

104 с. 

296. Шевченко Я.М. Право приватної власності в Україні: проблеми і 

перспективи. Українське комерційне право. 2004. № 5. С. 17-24. 

http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=14322
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1618-15


294 

297. Шевчук С. Судовий захист прав людини: Практика Європейського 

суду з прав людини у контексті західної правової традиції. К.: Реферат, 2007. 

848 с. 

298. Шершеневич Г.Ф. Общая теория права; вып 1. М.: Издание Бр. 

Башмаковых, 1910. 805 с. 

299. Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. Тула: Автограф, 2001. 

720 с. 

300. Шишка Р. Цивільно-правова відповідальність і деліктне 

зобов’язання. Сучасні проблеми приватного права: зб. наук. пр., присвячених 

80-ій річниці з Дня народження Ярославни Миколаївни Шевченко. К.: 

Асоціація цивілістів України; Кам’янець-Подільський: Рута, 2012. С. 437. 

301. Явич Л.С. Общая теория права. Л., 1976. 298 с. 

302. Янчук А.В. Відшкодування збитків як спосіб захисту цивільних 

прав та інтересів. Дис. канд. юрид. наук: 12.00.03. К.: 2011. 220 с.  

303. Яворська О.С. Правове регулювання відносин власності за 

цивільним законодавством України. Навчальний посібник. К.: Атіка. 2008. 

256 с. 

304. Яворська О.С. Правове регулювання обігу цінних паперів. 

Навчальнийпосібник. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. 336 с. 

305. Яроцький В.Л. Цінні папери в механізмі правового регулювання 

майнових відносин (основи інструментальної концепції). Монографія. 

Харків: Право, 2006. 544 c. 

306. Ярошевська Т.В. Визначення поняття винаходу (корисної моделі) в 

патентному законодавстві України. Порівняльно-аналітичне право. 2014.                   

№ 1. С.101-103. 

307. Ярошенко К.Б. Жизнь и здоровье под охраной закона. Гражданско-

правовая защита личных неимущественных прав граждан. М., 1990. 174 с. 


