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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. 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 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 
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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, О.О. Отраднова, 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, 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.)  

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. 
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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. 

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, 
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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, їх реалізації та 

захисту. Наукову новизну одержаних результатів 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.  

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 
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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, 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 

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; 
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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»; 

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.  
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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 

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. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційного дослідження, 

визначено зв’язок дисертації з науковими програмами, планами, темами, 

сформульовано мету, завдання, об’єкт і предмет дослідження, охарактеризовано 

методологічну та науково-теоретичну основи роботи, її наукову новизну, практичне 

значення одержаних результатів, особистий внесок здобувача, апробацію 

результатів дисертації, а також подано відомості про публікації автора за темою 

дисертації. 

Розділ 1 «Загальнотеоретичне поняття абсолютних цивільних прав, їх 

місце у системі цивільних прав в Україні та окремих країнах ЄС» складається з 

п’яти підрозділів, у яких досліджено виникнення та становлення концепцій 

абсолютних цивільних прав, визначено місце абсолютних цивільних прав у системі 

цивільного права України та країн ЄС, здійснено їх класифікацію, проаналізовано 

стан дослідження особистих цивільних прав у науковій літературі та 

охарактеризовано їх законодавче закріплення. 

У підрозділі 1.1 «Дослідження абсолютних цивільних прав у науковій 

літературі» охарактеризовано наукові позиції щодо поняття і змісту абсолютних 

цивільних прав та їх окремих видів. 
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Дисертантом встановлено, що 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. Обґрунтовано, що аналіз абсолютних 

цивільних прав у СРСР здійснювався комплексно в межах дослідження проблем 

цивільно-правового регулювання відносин загалом, що отримало відображення у 

підручниках із цивільного права. Відносини власності досліджувалися зазвичай 

крізь призму державної власності з огляду на невелику кількість об’єктів, які могли 

перебувати у власності фізичних осіб. Особисті немайнові права були предметом 

дослідження представників як науки цивільного права, так і теорії права загалом і 

тривалий час не мали комплексного характеру.  

У підрозділі 1.2 «Виникнення та становлення концепцій абсолютних цивільних 

прав в Україні» проаналізовано концепції абсолютних цивільних прав. 

Дисертант відзначає, що на сьогодні в теорії цивільного права розвитку 

концепцій абсолютних цивільних прав приділено недостатньо уваги. Більшість із 

теорій (концепцій) були висловлені та розвинуті протягом ХХ століття як 

науковцями загальної теорії права і держави, так і представниками науки цивільного 

права. Обґрунтовано, що окремі теорії вже втратили свою актуальність, оскільки 

нині широко застосовується сучасна концепція 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.  

Автором доведено, що домінують концепції про абсолютний характер усього 

переліку цивільних прав (особисті немайнові права, право власності, права 

інтелектуальної власності та інші), що впливає на обсяг їх правової охорони.  

Обґрунтовано, що причинами встановлення певних обмежень абсолютних 

цивільних прав є інтереси суспільства загалом (публічні інтереси) та інтереси інших 

конкретних осіб, оскільки право однієї особи закінчується там, де починається право 

іншої особи.  

Дисертант аргументує, що абсолютні цивільні права є фундаментальними в 

тому розумінні, що вони забезпечують як фізичне існування людини (йдеться про 

такі права, як право на життя, право на охорону здоров’я тощо), так і матеріальний 

бік існування людини (наприклад, завдяки здійсненню права власності). Доведено, 

що абсолютне цивільне 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 у випадку абсолютних 

цивільних прав – «усіма іншими особами», крім самої уповноваженої особи). 

У підрозділі 1.3 «Абсолютні цивільні права в системі цивільного права України 

та країн ЄС» досліджено місце абсолютних цивільних прав у системі цивільного 

права. 

Дисертантом встановлено, що практично всі інститути абсолютних цивільних 

прав входять до системи цивільного права країн ЄС та України, однак не всі ці 

інститути відображені у відповідних цивільних кодифікаціях. 
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Класичні цивільні кодекси країн ЄС (Німеччина, Франція), які згодом 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 і містять загальні 

положення, які застосовуються в подальшому до всіх правових інститутів, а також 

охоплюють положення про речові права та зобов’язальні відносини.  

Доведено, що у багатьох країнах ЄС особисті немайнові права розглядаються 

не лише як абсолютні цивільні права, а і 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 

входження в систему цивільного права більшості країн ЄС.  

Система цивільного права України охоплює всі інститути абсолютних 

цивільних прав та відображена у структурі ЦК України. Послідовність викладу цих 

інститутів у ЦК України свідчить про пріоритетність особистих немайнових прав 

перед іншими абсолютними цивільними правами.  

У підрозділі 1.4 «Види і класифікація абсолютних цивільних прав у 

цивілістичній науці» проаналізовано види абсолютних цивільних прав та здійснено 

їх класифікацію. 

Дисертантом визначено, що абсолютні цивільні права за змістом самого права 

поділяються на особисті немайнові права фізичної особи, речові права, права 

інтелектуальної власності, право спадкування. За строком дії абсолютного права 

вони поділяються на строкові та безстрокові. Строковість/ безстроковість/довічність 

певного абсолютного цивільного права має значення для можливості його 

здійснення, оскільки сплив строку дії права зумовлює його припинення.  

Абсолютні цивільні права можуть як бути невідчужуваними, так і 

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, переходити від їхніх власників (володільців) до 

інших осіб.  

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 – 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 

документа тощо. 

У підрозділі 1.5 «Законодавче закріплення абсолютних цивільних прав у 

ЦК України та кодифікаціях приватного права країн ЄС» досліджено стан 

правового регулювання абсолютних цивільних прав у цивільних кодифікаціях 

України і країн ЄС.  
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Дисертантом встановлено, що норми про право власності та особисті 

немайнові права відображені в цивільних кодифікаціях країн ЄС. Однак зазвичай 

норми про особисті немайнові права містяться в контексті визначення правового 

статусу фізичної особи, її право- та дієздатності (наприклад, цивільні кодифікації 

Німеччини, Австрії, Швейцарії). Особистим немайновим правам у цивільних 

кодифікаціях країн ЄС не приділено настільки багато уваги, як у ЦК України (Книга 

друга). Натомість європейські цивільні кодекси не містять окремих розділів (книг), 

які б урегульовували ці відносини.  

Автором обґрунтовано, що цивільні кодифікації країн ЄС мають своїм 

недоліком відсутність положень про особисті немайнові права та права 

інтелектуальної власності, водночас речові права врегульовано належним чином. 

Натомість ЦК України можна наводити як приклад найсучаснішої кодифікації усіх 

цивільно-правових норм, які повною мірою врегульовують усі абсолютні цивільні 

відносини. 

Розділ 2 «Особливості реалізації абсолютних цивільних прав в Україні та 

країнах ЄС» складається з чотирьох підрозділів, у яких досліджено поняття 

реалізації цивільних прав загалом, особливості реалізації особистих немайнових 

прав фізичних осіб, права власності, спадкових прав, прав інтелектуальної власності 

за законодавством України та країн ЄС. 

У підрозділі 2.1 «Поняття реалізації цивільних прав» проаналізовано поняття 

та принципи реалізації абсолютних цивільних прав, межі їх здійснення, відмову від 

суб’єктивного цивільного права. 

Дисертантом підтримано позицію, відповідно до якої під здійсненням 

цивільного права розуміють реалізацію мір можливої поведінки управомоченої 

особи шляхом здійснення належних їй правомочностей (права на власні дії, права на 

чужі дії та права на захист).  

В основу реалізації абсолютних цивільних прав покладено такі принципи: 

неприпустимість свавільного втручання у сферу особистого життя людини; 

неприпустимість позбавлення права власності, крім випадків, встановлених 

Конституцією України та законами; свобода договору; свобода підприємницької 

діяльності, не забороненої законом; судовий захист цивільного права та інтересу; 

справедливість, добросовісність та розумність. 

Автор розвиває думку про те, що особа не може бути примушена до реалізації 

належного їй абсолютного цивільного права. Тому в разі відсутності імперативних 

законодавчих приписів про необхідність вчинення певних дій особа діє вільно, без 

примусу та спонукання до певної поведінки. 

У підрозділі 2.2 «Реалізація абсолютних особистих немайнових прав фізичних 

осіб в Україні та країнах ЄС» досліджено порядок та особливості реалізації окремих 

особистих немайнових прав. 

Дисертантом відзначено, що хоча особисті немайнові права є невід’ємними від 

особи, у багатьох випадках законодавець з огляду на інтереси суб’єкта особистого 

немайнового права (діти, недієздатні) допускає участь представників у реалізації 

ними належних їм прав. Тому участь законних чи договірних представників 

фізичної особи при реалізації нею окремих особистих немайнових прав відповідно 

до прямої законодавчої вказівки є допустимою. 
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Дисертантом доведено, що реалізовуючи особисті немайнові права, особа має 

право вимагати від посадових і службових осіб вчинення відповідних дій, 

спрямованих на забезпечення здійснення нею таких прав. Оскільки особисті 

немайнові права є невіддільними та невідчужуваними від їх носія, то їх здійснення у 

межах договірного правовідношення унеможливлюється. Такі права не можуть 

відчужуватися чи в інший спосіб передаватися на підставі цивільного договору. 

У підрозділі 2.3 «Специфіка реалізації абсолютних прав власності, спадкових 

прав в Україні та країнах ЄС» проаналізовано особливості реалізації найбільш 

поширеного речового права – права власності. 

Автор зазначає, що з буквального тлумачення норм статей 317, 319 

ЦК України випливає, що перелік повноважень власника є вичерпним та зводиться 

до традиційної тріади. Тривалий час ведуться дискусії, в яких робиться висновок, 

що усі правомочності власника щодо належного йому майна не можуть 

охоплюватися та характеризуватися виключно через володіння, користування та 

розпорядження, а отже, включають і інші. Автор вважає за можливе продовжити цю 

дискусію. 

Обґрунтовано, що власник, здійснюючи належне йому право, опирається на 

загальнодозвільний принцип: дозволено все, що прямо не заборонено. Проте 

власник має враховувати загальні та спеціальні межі здійснення належного йому 

права. Він 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 міри відповідальності. 

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 прийняття норм про відповідальність власника за 

неналежне утримання свого майна. Встановлюючи таку відповідальність, варто 

враховувати деякі засадничі положення: така відповідальність може визначатися 

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.  

У підрозділі 2.4 «Здійснення прав інтелектуальної власності в Україні та ЄС» 

проаналізовано особливості здійснення особистих немайнових та майнових прав 

інтелектуальної власності. 

Автором доведено, що особисті немайнові права автора та суб’єктів суміжних 

прав здійснюються ними особисто та охороняються довічно. Певна специфіка 

простежується у разі здійснення права на недоторканність 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 
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особу, то відповідні повноваження належатимуть його спадкоємцям або іншим 

заінтересованим особам. 

Досліджено 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).  

Особисті немайнові права інтелектуальної власності наділені тими самими 

характеристиками, що й усі особисті немайнові права. Залежно від виду об’єкта 

інтелектуальної власності, щодо якого вони виникають, можлива певна специфіка у їх 

характеристиці.  

Розділ 3 «Актуальні питання захисту абсолютних цивільних прав» 
складається із чотирьох підрозділів, у яких досліджено особливості та переваги 

цивільно-правового захисту абсолютних прав, форми та способи їх захисту, межі 

здійснення захисту та перспективи цивільно-правового захисту абсолютних прав. 

У підрозділі 3.1 «Особливості та переваги цивільно-правового захисту 

абсолютних прав» досліджено поняття цивільно-правового захисту цивільних прав, 

порядок здійснення права на захист. 

Право на захист є самостійним суб’єктивним правом особи. Такий підхід 

відповідає ст. 55 Конституції України та ст. 13 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод, відповідно до якої за кожною людиною визнається право 

на ефективний засіб захисту у разі порушення прав та свобод. 

Автором з’ясовано співвідношення понять «захист цивільних прав» та 

«цивільна відповідальність». Не всі законодавчо встановлені способи захисту 

цивільних прав є засобами цивільної відповідальності. Сама ж цивільна 

відповідальність пов’язується виключно із застосуванням державного примусу. 

Доведено, що особливостями захисту цивільних прав та інтересів загалом, 

абсолютних прав у тому числі, є невичерпний перелік способів захисту, 

встановлених законом. Такі способи можуть доповнюватися договірними способами 

захисту. У цьому підході і виявляється перевага цивільно-правового захисту 

порушених прав та інтересів. 

У підрозділі 3.2 «Форми, способи, засоби захисту абсолютних цивільних прав» 

проаналізовано особливості юрисдикційної та неюрисдикційної форм захисту 

цивільних прав, загальні та спеціальні способи захисту цивільних прав. 

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 і тим юридичним фактам, що 

зумовлюють 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 
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формою звернення до суду – відповідний позов, зміст якого і становить 

матеріально-правова вимога.  

У підрозділі 3.3 «Межі здійснення захисту абсолютних цивільних прав в 

Україні» досліджено, в яких межах особа може захистити своє порушене, невизнане 

чи оспорюване абсолютне цивільне право. 

При здійсненні права на захист абсолютних цивільних прав особа повинна 

дотримуватися порядку захисту відповідного права, а також має обрати правильний 

спосіб захисту права.  

Щодо меж захисту абсолютних цивільних прав дисертант відзначає 

необхідність правильного визначення суб’єкта права на захист, правильного 

обрання форми, порядку та способів захисту таких прав, дотримання часових меж 

захисту права. 

Наголошується, що при визначенні меж захисту абсолютних цивільних прав 

слід зважати на пропорційність між порушеним абсолютним цивільним правом та 

його захистом. Доведено, що не можна захистити право в більшому обсязі, ніж воно 

порушено.  

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 способи захисту порушеного права, 

обґрунтовуючи підставність поданого позову.  

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 є юрисдикційною формою захисту. 

У підрозділі 3.4 «Перспективи цивільно-правового захисту абсолютних прав в 

Україні з урахуванням досвіду країн ЄС» досліджено значущість цивільно-правового 

порядку захисту абсолютних цивільних прав. 

Абсолютні цивільні права, які порушено, оспорено або невизнано, можуть 

бути предметом захисту в цивільному або адміністративному порядку. Також у 

випадках, передбачених законом, за такі порушення передбачено кримінальну 

відповідальність. 

Компенсаційні механізми притаманні виключно цивільно-правовим способам 

захисту. Захист цивільних прав у порядку адміністративного чи кримінального 

судочинства не спрямований на реальне відновлення порушеного права, а має своєю 

метою покарати винну у правопорушенні особу. Натомість цивільно-правові 

механізми захисту абсолютних цивільних прав сприяють реальному усуненню 

порушення права, мають компенсаційну функцію, оскільки спрямовані на 

відшкодування завданих збитків, стягнення інших видів компенсацій. Окрім того, 

цивільно-правовий захист може спрямовуватися на запобігання порушенню 

абсолютних цивільних прав, щодо яких є реальна загроза вчинення таких порушень. 
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ВИСНОВКИ 

На підставі здійсненого науково-теоретичного і практичного аналізу поняття, 

реалізації та захисту абсолютних цивільних прав в Україні та країнах ЄС зроблено 

такі висновки і пропозиції: 

1. Дослідження абсолютних цивільних прав у 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.  

2. Перспективними теоріями (концепціями) абсолютних цивільних прав є ті, 

які 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, бо 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»).  

3. Незважаючи на абсолютний характер досліджуваних цивільних прав, їм 

притаманна наявність певних обмежень, які хоча і впливають на можливість 

здійснення цих прав, окреслюючи межі свободи особи, але є цілком виправдані з 

огляду на мотиви їх встановлення.  

4. Усі 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. У багатьох країнах ЄС особисті немайнові права 

розглядаються не лише як абсолютні цивільні права, а і як основні права людини 

загалом, без прив’язки до цивільного права. Інститут прав інтелектуальної власності 

почав стрімко розвиватися лише наприкінці ХІХ століття, що зумовило його 

поступове входження в систему цивільного права більшості країн ЄС.  

5. Система цивільного права України охоплює всі інститути абсолютних 

цивільних прав та відображена у структурі ЦК України. Послідовність викладу цих 

інститутів у ЦК України свідчить про пріоритетність особистих немайнових прав 

перед іншими абсолютними цивільними правами. Такий законодавчий підхід у 

жодному разі не применшує значущості речових прав, спадкового права, прав 

інтелектуальної власності як інститутів цивільного права, однак підкреслює 

важливість правової охорони сфери особистого, приватного життя людини.  

Закріплення абсолютних цивільних прав у ЦК України та кодифікаціях 

приватного права країн ЄС відображає їх вагоме місце в системі цивільного права 

загалом. У країнах ЄС цивільні кодифікації спрямовані на детальне регулювання 

переважно майнових цивільних прав, таких як право власності, спадкове право. 

Особистим немайновим правам у цивільних кодифікаціях ЄС не приділено 

настільки багато уваги, як у ЦК України.  

6. Здійснення абсолютних цивільних прав підпорядковується загальним 

принципам здійснення прав, хоч йому і притаманні певні особливості. На 
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здійснення цивільних прав загалом, абсолютних цивільних прав зокрема, 

поширюються загальні засади (принципи) цивільного законодавства, закріплені у 

ст. 3 ЦК України.  

7. 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 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.  

8. Поняття «обмеження права» та «обмеження у здійсненні права» фактично є 

синонімічними. Поняття «обтяження права» пов’язують із фактом існування прав 

третіх осіб на майно власника. 

9. Специфіка здійснення особистих немайнових прав фізичної особи 

зумовлена змістовою 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 із особою-носієм, їх невіддільність та невідчужуваність від неї, 

відносини договірного представництва у їх здійсненні унеможливлюються. Однак 

повністю виключати інститут представництва у здійсненні особистих немайнових 

прав недоцільно.  

10. 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 

загальноприйнятим: 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. 

11. Саме з факту створення твору в його творця виникають особисті немайнові 

та майнові права, які за своєю суттю є абсолютними правами. Автор здійснює їх на 

власний розсуд, за своєю волею, у межах, встановлених законом. Правові підходи 

щодо розподілу майнових авторських прав у разі створення твору у зв’язку з 

виконанням трудового договору мають дискусійний, суперечливий характер.  

12. Правовий захист загалом є гарантією здійснення будь-якого суб’єктивного 

права, у тому числі й абсолютних прав. У цивілістичній доктрині захист 

суб’єктивного цивільного права пов’язується саме з фактом його порушення чи 

оспорювання, але аналіз відповідних законодавчих норм показує, що суб’єкт права 

може звертатися до суду для вжиття відповідних заходів, якщо є загроза порушення 

його права.  
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13. 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. 

14. 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.  

15. Суд, ухвалюючи рішення на користь позивача, фактично визначає межі 

захисту такого права. Водночас 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.  

Часові межі захисту абсолютного цивільного права слід пов’язувати з двома 

чинниками: по-перше, із часовими межами існування самого права, по-друге, з 

позовною давністю як строком, відведеним законодавцем для звернення до суду за 

захистом порушеного, оспореного чи невизнаного права. 

16. Адміністративний порядок захисту абсолютних цивільних прав не є 

поширеним та достатньо ефективним, оскільки будь-яке рішення органу державної 

влади чи органу місцевого самоврядування можна оскаржити до суду.  

17. Цивільно-правові способи захисту абсолютних цивільних прав можуть 

бути застосовані судом у порядку цивільного чи господарського судочинства або 

використані в межах цивільно-правового механізму самозахисту права. 

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).  

Цивільно-правовий захист абсолютних прав характеризується 

диспозитивністю, тобто можливістю самого позивача вирішувати, звертатися йому 

до суду чи ні, який спосіб захисту порушеного права обрати.  

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 запобігання порушенню абсолютних цивільних прав. У такому 

разі заінтересована особа, подаючи відповідний позов до суду, повинна 

обґрунтувати, в чому полягає небезпека порушення її права. 
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матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми реалізації і 

захисту соціальних прав в Україні» (Львів, 27 квіт. 2018 р.). Львів, 2018. С. 275‒278. 
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15. Щербина Б.С. Особливості цивільно-правового захисту абсолютних 

прав. Збірник матеріалів VIII Міжнародної науково-практичної конференції 

«Правове регулювання суспільних відносин на шляху до сталого розвитку» (Київ, 

15‒20 трав. 2018 р.). Київ, 2018. С. 88‒94. 

 

АНОТАЦІЯ 

Щербина Б.С. Абсолютні цивільні права: реалізація та захист. ‒ 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.03 ‒ цивільне право та цивільний процес; сімейне право; 

міжнародне приватне право. ‒ Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, Київ, 2018. 

У дисертаційній роботі розглядаються проблемні питання поняття, реалізації 

та захисту абсолютних цивільних прав.  

Досліджується теорія та практика абсолютних цивільних прав в Україні та 

країнах ЄС. Аналізуються виникнення та становлення концепцій абсолютних 

цивільних прав, визначається місце абсолютних цивільних прав у системі 

цивільного права України та країн ЄС, здійснюється їх класифікація, вивчається 

стан їх дослідження у науковій літературі та характеризується їх законодавче 

закріплення. Аналізуються поняття реалізації цивільних прав, особливості реалізації 

особистих немайнових прав фізичних осіб, права власності, спадкових прав, прав 

інтелектуальної власності за законодавством України та країн ЄС. Встановлюється, 

що ці права посідають важливе місце в системі цивільного права, про що свідчить їх 

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

Досліджуються особливості та переваги цивільно-правового захисту 

абсолютних прав, форми та способи їх захисту, межі здійснення захисту та 

перспективи цивільно-правового захисту абсолютних прав. 

Доводиться, що абсолютні цивільні права є фундаментальними для 

національної правової системи. Обґрунтовується, що особисті немайнові права є 

основою життєдіяльності фізичної особи, речові права є базовими економічними 

правами, права інтелектуальної власності забезпечують охорону літературної, 

художньої та науково-технічної творчої діяльності, а спадкові права – ефективне 

цивільне правонаступництво. 

Формулюються відповідні зміни, доповнення та уточнення до чинного 

законодавства з метою усунення існуючих прогалин, суперечностей та неповноти. 

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. 

АННОТАЦИЯ 
Щербина Б.С. Абсолютные гражданские права: реализация и защита. – 

Квалификационная научная работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.03 – гражданское право и гражданский процесс; семейное 
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право; международное частное право. – Киевский национальный университет имени 

Тараса Шевченко, Киев, 2018. 

В диссертационной работе рассматриваются проблемные вопросы понятия, 

реализации и защиты абсолютных гражданских прав. 

Исследуется теория и практика абсолютных гражданских прав в Украине и 

других странах ЕС. Анализируются возникновение и становление концепции 

абсолютных гражданских прав в системе гражданского права Украины и стран ЕС, 

осуществляется их классификация, изучается состояние их исследования в научной 

литературе и характеризуется их законодательное закрепление. Анализируются 

понятие реализации гражданских прав, особенности реализации личных 

неимущественных прав физических лиц, права собственности, наследственных прав, 

прав интеллектуальной собственности по законодательству Украины и стран ЕС. 

Устанавливается, что эти права занимают важное место в системе гражданского 

права, о чем свидетельствует их закрепление в четырех книгах (из шести 

имеющихся) ГК Украины. 

Исследуются особенности и преимущества гражданско-правовой защиты 

абсолютных прав, формы и способы их защиты, пределы осуществления защиты и 

перспективы гражданско-правовой защиты абсолютных прав. 

Доказывается, что абсолютные гражданские права являются 

фундаментальными для национальной правовой системы. Обосновывается, что 

личные неимущественные права являются основой жизнедеятельности физического 

лица, имущественные права являются базовыми экономическими правами, права 

интеллектуальной собственности обеспечивают защиту литературной, 

художественной и научно-технической творческой деятельности, а наследственные 

права – эффективное гражданское правопреемство. 

Формулируются соответствующие изменения, дополнения и уточнения в 

действующее законодательство с целью устранения существующих пробелов, 

противоречий и неполноты.  

Ключевые слова: абсолютные гражданские права, реализация и защита 

абсолютных гражданских прав, личные неимущественные права, право 

собственности, права интеллектуальной собственности, наследственное право, 

пределы осуществления абсолютных гражданских прав. 

 

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 is devoted to the study of the legal regulation of civil law protection 

of absolute civil rights in Ukraine and the EU. 

The emergence and formation of concepts of absolute civil rights, the place of 

absolute civil rights in the system of civil law of Ukraine and the EU countries has been 

determined, their classification has been made, the state of their research in the scientific 

literature has been analyzed and their legislative consolidation has been characterized. The 
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concept of realization of civil rights, peculiarities of realization of personal non-property 

rights of individuals, property rights, hereditary rights, intellectual property rights under 

the legislation of Ukraine and EU countries were analyzed. It is established that these 

rights occupy an important place in the system of civil law, their consolidation is in four 

books (out of six available) of the Civil Code of Ukraine. It is proved that in many EU 

countries, personal non-property rights are viewed not only as absolute civil rights, but as 

basic human rights in general, without reference to civil law. Implementation of absolute 

civil rights is subject to the general principles of the exercise of rights, although it has 

certain features. Preconditions for the realization of the absolute civil rights should 

include: a) the presence of a right of a person, its legislative recognition in the form of a 

general permit or direct consolidation of the law and the legitimate grounds for acquiring 

of such a right by a particular person; b) the person should have 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 exercising of a right 

The peculiarities and advantages of civil law protection of absolute rights, forms and 

methods of their protection, the limits of implementation of protection and the prospect of 

civil legal protection of absolute rights are analyzed. It is proved that civil law ways of 

protecting absolute civil rights can be applied by the court in the civil or economic 

procedure or may be used within the civil law mechanism of self-defense law. It is 

impossible to protect the law in a greater extent than it is violated. 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. 

It is proved that absolute civil rights are fundamental to the national legal system. It 

is substantiated that personal non-property rights are the basis of the vital activity of an 

individual, property rights are the basic economic rights, intellectual property rights 

provide protection of literary, artistic and scientific and technical creative activity, and 

hereditary rights provide effective civil succession. 

The author formulates the relevant changes, additions and clarifications to the 

current legislation in order to eliminate existing gaps, contradictions and incompleteness. 

Key words: absolute civil rights, realization and protection of absolute civil rights, 

personal non-property rights, property rights, intellectual property rights, inheritance law, 

limits to the exercise of absolute civil rights. 

 


