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Кухарєв О. Є.

ГЛАВА 1. ПОНЯТТЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
ТА ЙОГО СИСТЕМА
§ 1. Поняття цивільного права
Цивільне право регулює особисті немайнові та
майнові відносини (цивільні відносини), що засновані на
юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій
самостійності їх учасників (ст. 1 ЦК). Ці відносини є
найбільш поширеними в суспільстві, зумовлені потребою
забезпечити свободу особистості як умови її розвитку та обмін
результатами її праці.
Особливість цивільного права полягає в тому, що його
учасники вступають у цивільні правовідносини самостійно і
задля задоволення своїх потреб та охоронюваних законом
інтересів. Вони визнані носіями можливих чи наявних
суб’єктивних прав і юридичних обов’язків.
Цивільне право – право приватне. Це означає, що метою
його існування є захист саме приватних інтересів.
У відносинах, які опосередковують приватне право, держава
та її органи як влада участі не беруть. Невипадково у ч. 2 ст. 1
ЦК визначено, що до майнових відносин, заснованих на
адміністративному або іншому владному підпорядкуванні
однієї сторони другій стороні, а також до податкових,
бюджетних
відносин
цивільне
законодавство
не
застосовується, якщо інше не встановлено законом.
Поняття «цивільне право» – багатофункціональне і
розглядається як:
1) галузь права, яка регулює майнові та особисті
немайнові відносини між юридично самостійними і
автономними суб’єктами права. Ці відносини можна
охарактеризувати як відносини рівних перед рівними;
2) галузь законодавства – система норм права, що
регулюють
цивільно-правові
відносини.
Цивільне
законодавство прийнято ще називати позитивним правом;
3) наука – вчення, теорії, наукові концепції про
врегульовані цивільним правом відносини та їх елементи,
систематику, взаємодію з іншими галузями права тощо;
9

4) навчальна дисципліна. Цивільне право як навчальна
дисципліна має своїм предметом вивчення цивільного права
та науки цивільного права. До завдання цивільного права як
навчальної дисципліни входить у першу чергу вивчення тих
норм і практики їх застосування, які в сукупності складають
цивільне право як галузь права. Цивільне право як навчальна
дисципліна має ті ж межі, що й наука цивільного права, проте
з меншим обсягом знань.
З урахуванням наведеного цивільне право – система
правових норм, які на засадах приватності регулюють
цивільні
відносини
між
незалежними,
майново
виособленими учасниками притаманними цивільному
праву способами формування їх поведінки задля
задоволення потреб і охоронюваних законом інтересів
людини та створених людьми соціальних утворень.

§ 2. Предмет цивільного права
З курсу теорії права відомо, що право складає певну
систему, найбільші елементи якої називаються галузями
права. Як критерії розмежування галузей права зазвичай
використовують предмет і метод правового регулювання. За
допомогою предмета та методу можливо не тільки виділити
цивільне право з єдиної системи права України, а й виявити
також його особливості.
Предметом цивільного права, як і інших галузей права, є
суспільні відносини, що врегульовані нормами цього права.
Відповідно до ст. 1 ЦК України цивільним законодавством
регулюються особисті немайнові та майнові відносини
(цивільні відносини), засновані на юридичній рівності,
вільному волевиявленні, майновій самостійності їх
учасників.
Основними ознаками цивільних відносин є:
– їх суб’єкти є юридично рівними, відокремленими один
від одного, в організаційно-правовому і майновому сенсі не
підпорядковані;
– предмет – особисті немайнові та майнові відносини;
– їх формування зумовлене ініціативою учасників і
диспозитивністю його норм;
– їх зміст складають суб’єктивні права та юридичні
обов’язки;
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