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ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС 

 

Неможливо побудувати будинок без навичок будівництва та законів 

фізики. Не можна керувати автомобілем, не вивчаючи правил 

дорожнього руху. Неможливо жити в сучасному суспільстві, не знаючи 

їх прав. 

Багато людей навіть не усвідомлюють, що у них є потужний 

інструмент для вирішення всіх проблем, і «правильний», який не дуже 

складно використовувати, як може здатися. 

У сучасних умовах, коли Україна зосереджується на ринковій 

економіці, актуальність досліджень цивільного права стає пріоритетом. 

Особливо, коли вплив права не тільки на право міжнародного 

суспільства, але і на внутрішнє право держав, що входять до суспільства, 

зростає. Особливе значення права на захист особистої власності та 

немайнових прав громадян України. 

Термін «цивільне право» походить від римського «цивільного права» 

(jus civile), що розуміється як право давньоримських громадян – Квірті. 

Пізніше, в середні століття і до буржуазних революцій, він діяв як 

римське право, протиставляючи церковному закону і звичаю. Процес 

запозичення римського приватного права європейською 

юриспруденцією призвів до перекладу цієї концепції в сучасну 

юридичну термінологію, де вона стала для нас звичною і 

фундаментальною. 

Цивільне право – це одна з галузей національного права в Україні, 

яка регулює групу відносин, в яких беруть участь фізичні та юридичні 

особи та держава загалом. 

Цивільне право України, як і інші галузі права, характеризується 

об’єктом і методом правового регулювання. 

Розробка цього кодексу була приблизно 12 років, але однак до 

моменту прийняття кінцевої редакції серед юридичного суспільства 

України так и не було досягнуто однієї думки про окремі положення 

кодексу. В результаті цього кодексу було вилучено «Сімейне право». 

Після прийняття кодексу Президент України не підписав, однак 

Верховна Рада України подолала вето Президента. Основне зауваження, 
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не було втрачено своєї актуальності і сьогодні, зводилися до протиріч 

між Цивільним кодексом та прийняття в один день з ним Господарським 

кодексом України. Кодекси використовували різну техніку побудови 

правових конструкцій і різну термінологію, але при цьому ряд 

громадських відносин регулювався одночасно двома кодексами. 

Предметом цивільного права є правовідносини, що регулюються 

цивільним законодавством. Це відносини власності та особисті 

немайнові відносини. 

Майнові права, що належать суб’єктам інтелектуальної власності, 

зможуть передаватися повністю чи частково іншій особі за договором, а 

також у порядку спадкування. 

Особисті немайнові права – це такі блага, які не мають грошової чи 

будь-якої іншої майнової оцінки. Такі права 1) утворюються у духовній 

сфері життя суспільства, не мають майнового змісту і не підлягають 

грошовій оцінці; 2) мають особистий характер, їх неможливо 

відокремити від конкретної особи; 3) мають абсолютний характер, тобто 

належним кожній особі правам відповідають обов’язки всіх інших осіб 

не порушувати цих прав. 

Майнові відносини, що виникають із власності – мають економічну 

форму товарів. Особисті немайнові відносини пов’язані з майном, а в 

деяких випадках не пов’язані з ними. Обидві ці групи відносин 

поєднуються тим, що вони ґрунтуються на рівності, самостійності волі 

та майновій незалежності учасників, тобто виникають між юридично 

рівними та незалежними суб’єктами, що мають свою власність. Іншими 

словами, це приватні відносини, що виникають між суб’єктами 

приватного права. Майнові, а також немайнові відносини, які не 

відповідають цим ознакам, не пов’язані з предметом цивільного права і 

не можуть регулюватися його правилами. Коли це стосується відносин 

власності на основі адміністративної чи іншої сили підпорядкування 

однієї сторони іншій, включаючи податкові та фінансові відносини, це 

не є юридично рівноправними суб’єктами. З цієї причини відносини між 

управлінням державною та іншою публічною власністю, що виникають 

між державними органами, виключаються із сфери цивільного 

законодавства. 

До особистих немайнових прав належать права на честь, гідність, 

ділову репутацію, право на ім’я, право на недоторканість житла, право 

на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфних повідомлень, 

право на щоденники та іншу особисту документацію, право на власне 

зображення, недоторканість зовнішнього вигляду, право на таємницю 

особистого життя, право бути автором, винахідником та ін. Виняткове 

значення мають право на життя, здоров’я та особисту свободу. 
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Тому цивільне право є однією з фундаментальних галузей правової 

системи України, це найбільше правове утворення держави, яке являє 

собою систему правових норм, що регулюють майно, немайнові 

відносини, пов’язані з майном, та індивідуальні особисті майнові 

відносини нерозривно пов’язані з індивідом. 

В цивільному праві зафіксовані всі важливі та суттєві зв’язки, що 

панують у суспільстві та праві, та, які сприяють здійсненню правосуддя 

у цивільних справах. 

Цивільне законодавство за своєю сутністю є об’ємним, але, нажаль, 

недосконалим та потребує постійного реформування з цивілізаційною 

доктриною, результатом якого має бути нова, європейська концепція 

цивільного права. 
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У РОЗРІЗІ АСПЕКТА ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

 

Процеси євроінтеграції в Україні зумовили зосередження значної 

уваги суспільних відносини в контексті дотримання загальноправових 

принципів верховенства права та законності. З огляду на це, тема 

відшкодування збитків як одна із форм забезпечення цивільно-правової 


