
Проблеми цивільного права та процесу. Харків, 2017 
 

 124 © Пленюк М. Д., 2017 

УДК 347[131+44] 

Мар’яна Дмитрівна Пленюк, 
старший науковий співробітник  
Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва  
імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 
кандидат юридичних наук 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНИХ 
ВІДНОСИН У МЕХАНІЗМІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ 

За універсальністю регламентаційного впливу механізму цивільно-правового регулю-
вання на зобов’язальні відносини «механізм» умовно подається як певний алгоритм, що 
відображає процеси реально існуючі на практиці, а відтак його не можна сприймати як форма-
льне, штучне явище чи виключно теоретичну конструкцію. Образне порівняння механізму 
цивільно-правового регулювання з алгоритмом, тобто певною послідовністю дій, за допомогою 
яких можна розв’язати певну задачу, дає змогу на думку В. Л. Яроцького, акцентувати увагу на 
взаємообумовленості статичних, діяльнісно-динамічних і результативних аспектів забезпечу-
ваного ним впливу на певні групи відносин, що становлять предмет цивільного права [1, с. 17]. 
На нашу думку, механізм цивільно-правового регулювання є чітко структурованим і функціо-
нально визначеним. Як окрема структурна складова загальногалузевого механізму правово-
го регулювання надає можливість детально дослідити специфіку будь-яких відносин, що 
становлять предмет цивільного права, в тому числі й зобов’язальних. Саме тому під механі-
змом правового регулювання зобов’язальних відносин розуміємо сукупність правових норм 
(передумов) та/або інших соціальних регуляторів, які впорядковують правовідношення, 
юридичних фактів, що формують модель зобов’язання, а також сукупність засобів (суб’єк-
тивні цивільні права та юридичні обов’язки), способів (зобов’язання, дозволи, заборони) та 
форм (належне, своєчасне виконання), які знаходяться у взаємодії і взаємозв’язку.  

Враховуючи те, що механізм правового регулювання зобов’язальних відносин зав-
жди є комплексом (системою) юридичних засобів, способів, форм, а його структура охоп-
лює цілу низку нормативних та правореалізаційних юридичних засобів у зобов’язальних 
відносинах, його існування зумовлює реалізацію певної юридичної мети. Більше того, 
його дія здійснюється залежно від заданої програми, своєрідної «схеми» чи «алгоритму», 
що передбачає певну чіткість у виникненні чи виконанні зобов’язань. Саме тому для ви-
никнення, а відтак належного виконання цивільно-правових зобов’язань та отримання 
об’єктивного результату звертаємо увагу на певні правові умови (передумови) дотриман-
ня яких призведе до бажаного результату.  

Відомо, що юридичні факти (склади), що виконують основну роль у «роботі» механі-
зму правового регулювання зобов’язальних відносин є тим важелем, що запускає в дію 
механізм правового регулювання. Саме юридичний факт визначає особливість зо-
бов’язальних відносин. Якщо в теорії права правовідносини є тією квінтесенцією механіз-
му правового регулювання і для його роботи достатньо охарактеризувати лише їх, то в 
зобов’язальних відносинах важливими слід розглядати й формування юридичного факту, 
тобто формування дійсності правочину, договору тощо. Адже належним чином сформо-
вані договірні умови, слугуватимуть базою, що носить активний конкретизуючий характер 
щодо досягнення цілей сторонами договору. Ось чому в договірних відносинах важливим 
є не лише факт виникнення зобов’язань, а й етапи його формування.  
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Для чинності правочину в ЦК України встановлено загальні вимоги, дотримання яких є 
обов’язковими. Так, відповідно до ст. 203 ЦК України передумовами, які слугуватимуть для 
належного формування юридичного факту є такі: 1) зміст правочину не може суперечити ЦК 
України, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, 
його моральним засадам; 2) особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг 
цивільної дієздатності; 3) волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати 
його внутрішній волі; 4) правочин має вчинятися у формі, встановленій законом; 5) правочин 
має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним; 
6) правочин, що вчиняється батьками (усиновлювачами), не може суперечити правами та 
інтересам їхніх малолітніх, неповнолітніх чи непрацездатних дітей. В свою чергу, при укла-
денні договору сторони мають дотримуватись умов визначених у ст. 638 ЦК України, відпо-
відно до якої: 1) договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх 
істотних умов договору. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, 
що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті 
умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди; 2) договір 
укладається шляхом пропозиції однієї сторони укласти договір (оферти) і прийняття пропо-
зиції (акцепту) другою стороною. З наведеного можна дійти висновку, що етап формування 
юридичного факту (правочину, договору) має свої важливі особливості, адже недотримання 
таких передумов (правових вимог) не призведе до досягнення належної правової мети. При 
цьому слід зазначити, що правові передумови не можуть існувати без норми права, оскільки 
правовідношення виникатиме за їх наявності та відповідного юридичого факту. Норма пра-
ва, з одного боку, створює передумови для виникнення правовідносин, а з іншого – надає 
можливість наповнювати їх змістом, зокрема такими елементами, як права та обов’язки 
учасників правовідносин на власний розсуд сторін тощо (ст. 627 ЦК України). Окрім норми 
права, передумови виникнення зобов’язальних правовідносин можуть формуватися й за 
допомогою інших соціальних регуляторів, зокрема моральних засад суспільства, звичаїв 
ділового обороту, правової доктрини, судової практики тощо.  

В договірних відносинах юридичним фактом є договір який відіграє важливу роль у 
переведенні абстрактних приписів через моделювання істотних умов у правореалізаційну 
площину. Договір як засіб цивільно-правового регулювання слугує тим способом вира-
ження (закріплення) індивідуально-правових приписів (актів поведінки), які виконують 
роль регулятивних договірних правил поведінки сторін, щодо вчинення яких зобов’язу-
валися сторони. Договірні умови формуються з метою визначення фактичних обставин, 
за яких сторони мають діяти, та способів, якими сторони здійснюватимуть обумовлені дії. 
Саме в умовах договору закріплюється воля сторін, виникають суб’єктивні цивільні права 
та юридичні обов’язки, які становлять зміст договірного зобов’язання. Відтак для укла-
дення договору, за яким відбуватиметься реалізація суб’єктивних цивільних прав та юри-
дичних обов’язків, слід дотримуватися таких передумов: 1) волевиявлення має бути віль-
ним і відповідати його внутрішній волі; 2) у випадках набуття прав на підставі відповідного 
дозволу компетентних державних органів чи органів місцевого самоврядування, органів 
опіки і піклування – одержання дозволу тощо; 3) належна правосуб’єктність контрагентів 
тощо. При цьому сторонами можуть передбачатися й інші передумови, дотримання яких 
за погодженням сторін є обов’язковим для виникнення цивільно-правових зобов’язань. 

З наведеного доходимо висновку, що етап формування зобов’язальних відносин має 
важливе значення для роботи всього механізму цивільно-правового регулювання, адже 
недотримання правових вимог (передумов) зумовлюватиме порушення суб’єктивного 
цивільного права та інтересу сторін. Відтак вважаємо доцільним в механізмі цивільно-
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правового регулювання звертати увагу не лише на юридичний факт який є підставою 
виникнення зобов’язальних відносин, а й на його формування. Адже дотримання відпові-
дних правових умов (передумов) зумовлюватиме не лише виникнення цивільно-правових 
зобов’язань, а й їх зміну чи припинення. 
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ РЕФОРМУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА  
У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

Перші кроки в удосконаленні правоохоронного механізму у галузі використання ре-
зультатів інтелектуальної, творчої діяльності були закладені прийнятим у 2003 р. Цивіль-
ним кодексом України (надалі – ЦК України), який не лише значно розширив сферу права 
інтелектуальної власності, але і суттєво збагатив його змістовне наповнення. У ЦК Украї-
ни відносини у сфері інтелектуальної власності були зафіксовані в окремій структурній 
частині (книзі 4 «Право інтелектуальної власності»), що свідчить про їх важливість для 
приватного права.  

Подальше удосконалення нормативного регулювання відносин у галузі охорони ре-
зультатів творчої діяльності передбачає деталізацію положень Цивільного кодексу на рівні 
законів, підзаконних правових актів, створення надійних механізмів реалізації і захисту прав 
їх суб’єктів. Необхідним є також приведення існуючого нормативного матеріалу у відповід-
ність до концепції і загальних підходів, визначених ЦК України з врахуванням положень 
Угоди про асоціацію, укладеною між Україною та Європейським Союзом, глава 9 якої 
(ст. 157–252) містить вимоги та стандарти щодо охорони що стосуються прав інтелектуаль-
ної власності  

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 червня 2016 р. № 402-р була 
схвалена Концепція реформування державної системи правової охорони інтелектуальної 
власності в Україні, згідно якої основними напрямами реалізації Концепції є: 

– запровадження прозорої дворівневої структури державної системи правової охо-
рони інтелектуальної власності, за якої Мінекономрозвитку забезпечує формування та 
реалізацію державної політики у сфері інтелектуальної власності, а національний орган 
інтелектуальної власності виконує окремі публічні функції (владні повноваження) з реалі-
зації державної політики у зазначеній сфері; 

– реорганізація системи колективного управління майновими авторськими та суміж-
ними правами; 


