
БОБОШКО О. О. 

Націопа.-тьІшй університет <<О.J:еська юрид.ичпа ака,J:е:иія•>, 
аспірант кафедри циві.-тьного права 

ОСОБЛИВОСП ВИЗНАЧЕННЯ ОБ'ЄКТІВ 

ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ 

ПроG_ІІСVІИ оG\-:ктін rr,инільних rrpaн jаі,Jмають OJ(HC 13 rrснтральних 
місць у теорії й практиuі цивL1ьно-правового регулювання майнових і 

неУІайнових відносин су'"часного українського суспільства. ЦивL1ьне за

коно;:rавство так чи інакше :\1ає справу з матеріальни:ми й нематеріаль

ними благами, їхньою статикою й динамікою. Без uих благ ;:rапа галузь 

Jакопо;:r<шстшt nтрачас nсякий копструктишшй 3:міст. Бу;:rучи ба шсо:м, 

на ~rкому ниростаютn фактичні rrраноні ні;tносини, майноні і~ не майноні 

G.ІІаІ'а маютn сної іетотні осоG.rиr-юсті. ~rкі не може не нрахонунати 3ако

нодавець. Таким чинш1, вивчення об'єктів uивільних прав і особливос

тей їхньої класифікаuії носІпь актуа.1ьний характер. 

Одним з найбі.1ьш виразних ознак реформування законодавства є 

в зш1.чній мірі новий підхід ;:ro регуловання об'сктів uивільних прав у 
UивіТІьному кодексі України. За ступенем реа.1ізації зазначених ціТІей у 
системному Івасvнвн\І::~ку нсіх ;tіючих норм Gш·ато н чому можна сую-1ти 

11ро ефектинністh (решІhНОІ'О й Іютенttіі1ноt·о) реt·у.,tюнаНН}І cycttiJІhниx 

І)іщюсин наса_v1ІІере}~ _v1аЙІюJюt·о характеру. To.v1y o;LJШ :> ІІайGіт)нІ ві.І~

ІЮНЇNUhНИХ і СК.ІJаІtних ІІроG;rсм, нкі стш:rтh rrcpc;t rrраноною наукою, 
міститhси н тсорстичноVІу осноєнні Gа-1исної юпсІ'орії' оG't-:ктін 11рана ~-і 

га.1узевої категорії об'сктів uивіТІьних прав зокрема. 

Категорія <{об'єкт» використовується в циві.1ьно:му праві в кL1ькох 

тер11інологічних комбінаціях. Ue і ~<об'скти цивільних прав•>. і <{об'скти 

суб'сктишшх прав•>, і. нарешті, <<об'скт цивL1ьного правоnідпошешІЯ». 
ОскL1ьки ЦивL1ьІшй кодекс не містить поняття <<об'скт шшLlьІшх пра

нонілносин•), неоGхі}(НО ::;\.Jсунати чи ннажати нсше;tені терміни тотож

ними чи ні. І~е 3аJІежитh ні;t того, ІІ(О саменнажати о6\-:ктом ІІиніJІh

ного правові;:rношення. При вирішенні питання про тотожність понять 

«об'єкт uивL1ьного правовідношення•> та <{об'єкт циві.1ьних прав>> слід 

виходити з того, що цивL1ьне правовідношення (як суспільне віцношен

ня, урегульоване правом) пе 1юже мати в якості об'скта свого впливу 

явище, якенес <{об'скто11 цивільних прав» [ l. С. 110] . .З цього випливас, 
11[0 Н 6іJІhІІІіЙ ЧаСТИНі ІІОЮІТПІ «oG't-:KT І(ИНі.ІhНИХ І ІраН>> і «06\:кт ІІИНіJІh

НОІ'О IIIJ<lHOHi}lHOІileHIOJ>), }ІКІІ(О не Є ТОТОЖНИМИ, ТО ІІринаtі\-1Ні не ІІОНИ

ННі входити у протиріччя. Оскільки явише, яке не є об'єктом цивільних 

прав, не може являтися об'єктом цивL1ьних правовідносин і навпаки. 

Для розгляду питання про різнови;:rи об'єктів цивільних прав не

обхідно виявити співвідношення його 3 іншими формами <{існуван
НЯ>> категорії «об'скт». В юридичній науці існус декіТІька ш.1яхів до 
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ІШ3начснн~І катсІ-орії оG\-:кт. Бі.-ІІ:.ІІІість ;юсJІі;tникін ІІитанюІ «оG'єкта 

ІІранонііІНОІІІенн~І•> трактують оG'єкт н траіШІ(іtіноVІу фі .. юсофсько\1)' 
р0:1у\1інні «06\-:кта» ИК ІІрОТИСТаНJІеННИ і1ОІ'О «суб'єкту•> і p03)'VІiiOTh ІІіl( 

«об'єкто:\о> шось, на шо направлена ;:Іія.:Jьність суб'єкта. Оzrнак, в за .. lеж
ності вizr позиuії цосліJника, фі.rюсофська категорія <<об'єкт>> прохолпь 

через прил1у праnоnідпошеппя, nті.1юючи той чи інший J~ticт. 

Так, прихІшьІшки nизпаппя nласпшостей об'скта праnоnідношення 
:ш ~tатеріальпи~ш пред:иетами оточуючого сnіту (так зnапа <<речоnа тео

рі~І оG'єкта ІІранонііLНОІІІенни•>) [І, С. ІІЗ] р(ВуVІіють оG\-:кт настуІІним 

ЧИНОVІ: «06\-:кт ІІраноні.іLНОІІІеНН~І- ІІ.е ІІреJ(МеТ, на ~ІІ<Иі1 НаІІраН.ІІена )·Lі

Я.:JЬНіСТЬ суб'єктів правовіцношення, яка зzrійснюється в процесі реа .. lі
заuії ни:v~и своїх. 

Існує zrекі.ТІька пропшежних точок зору шодо поняття об'єкт uиві:Jь

пого праnоnілюшеппя. Перша з пайбі.1ьш поширених точок зору nіц

посить .JO об'сктіn uиni.:Jьiюro праnоnілюшеппя речі, тобто простороnа 
оGVІежені ІІре,т(мети матеріа;ІьноІ'О сніту. ІнІІІа точка :юру на <<оG'єкт>> 

НК~І ЮЧШ-: НІ (е ІІОН~ІТПІ НС ТІJІ hКИ ІІрС;[\ІСТИ \13Tep1aJI hHOI"O СНПУ 1 ІІрО.іLУІ<ТИ 
цуховної творчості .:Jюдини, а й ca:v~i ції .:Jюцей, їх повецінку. 

На цумку прихи.:Jьників такого трактування, правовідношення 

як суспі:Jьний зв'язок, який встанов .. 1юється :v~іж .. lЮLІЬ:\'ІИ в результа
ті їх n:шоюції, «може шшиnати ті.1ьки па поnе.Jіпку люцшш. То~1у n 
якості об'скта uиnі.ТІьпого праnоnілюшеппя nиступас поведінка його 
суG'сктів, сІІрИ\ІОШІІІа на рі~ню1·о poiLY матеріа;ІІ,ІІі і неІ\Ш'І'ері<сІІ,ні G.ш

І·а ... При 111.0\ІУ ІІСОGХЇ,Т(ІІО ро:Ірі-НІИП1 ІІОНС,:LіІІКУ суG'скТЇІІ ІLИІІі;ІІ>ІІОІ'О 

11 p<-tiiO ІІі iLIIOIII С 11 ШІ Н llfiOI (ССі ЇХ юасІ\НЩЇЇ \1 ЇЖ coGo 10 та ЇХ IIOHC,:Li 11 ку, С ІІрИ
монану на матеріа;Іьне Gю.tю. ПерІІІ а утноркн-: 3\ІІіст І(ині;ІьноІп маі-іно

НОП) ІІраНОНіJ(НОІІІСНН~І, а іІр)Та- і1ОІ'О оG\-:КТ>> [2, С.:. 7Sj. 
Розгорнуте теоретичне обГрунтування точки зору, що єдиним 

об'єкто:\t правовідношення виступає повецінка .:Jюцей, ціяльність або 

ції шоцей дас О. С. Іоффе [3. С. 57]. ВкаJуючи па те. шо беJпосерец
пій J~ticт uиni:Jьiюro праnоnіJпошеппя не Jnоциться цо поnедіпки 

-:юбоn'яJюІих осіб. але формусться з праnта обоn'язкіn, яки~ш паді:Jепі 

учасники ІІраноні;tносин. О. С. Іоффе нстанош1ює тотожністn оG'єкта 

11ран і оGон'~вкін суG\-:ктін ІІранонііLНОІІІеНН}І :1 оG\-:кто\1 ІІраноні;(но

шення в ui.ТIO:\fy. І оскі.ТІьки «суб'єктивне циві.1ьне право і uиві.lьно-пра

вовий обов'язок спря:\ювані на забезпечення певної повецінки, із чис.:Jа 

всіх явищ зовнішнього світу ті:Jьки .. 1юцська повецінка спроможна цо 
реагування па nплиn, який спричипясться суб'сктишш:и пpano:\t і пра

nоnи:и обоn'яжом'> [3, С. 78], але <<ІІі речі, ні особисті пемайпоnі б.:Jага 
не СІІрО\ІОЖНІ j(O Та КОП) реаІ·унаННИ ... » 1 « ... ())(На ~ІИІІІе j(НІ;ІІ:.Н1СТh JІЮ.іШ

НИ, IIOHC.iLiHKa ;ІЮ)[ИНИ. НИ~ІІLІСНа Н ;[іИХ aGo Нутриманні Ні,Т( .iLii1, СІ ІрО

МОЖНі zro реагування на правовий вплив, оскі.1ьки існує об'єкт права та 
обов'язку, а отже, і об'єкт правовіцношення - повецінка .:Jюдини, ці

я.:Jьність і ції люцеЇР>. 
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В ИКОСТі ІІрОVІіЖНОІ"О Н<Іріанта ТJІУ\ШЧСНН}І :1місту ІІОЮІТНІ <<OG'ЄKl 

ІІраНОНііІНОІІІСНН}І>> (ІІСННИі1 еИНТС3 VІіЖ «рСЧОНОЮ» і <<Теорією ІІОНСіІіН

І<И>> об'єкта ІІраНОНііІНОІІІСНН}І) НИСТ)'ІІаt-: іІОКТрИНа, }ll<<l ІІі;ІрО:НіJІ}ІЄ нею 

сукупність об'єктів прав на .J:Bi категорії: речі і дії, а по суті - об'є.J:нує 

пі.J: O.J:HИ:\f поняттям <юб'єкт правові.J:ношення•> і визнає в .. 1астивості 
<..:об'скта праnоnідпошеІІІІЯ•> і з реча:ии. і за ція:ии оцпочасІю. Таке трак

туnапня пе цопошпос пічи:и Іюшrм розу:иіппя питання. оскL1ьки просто 
об'сцпус ..::~ni паnецепі nище теорії, пе 3упипяючись па критичшнtу апа

_.Іі3і ні ОіІнієї :1 них. Нікано, 1110 11ри такому трактунаНН}І антори нанс;(с

ної І<ОНІІСІІІІіЇ ОТОТОЖНЮ ЮТІ-> оG'єкт ІІр<ІНОНі.іІНОІІІСНН}І 3 об'єКТОМ І І рана. 

Третє трактування поняття <<об'єкт» опирається на конuепuію 

«об'єкт -б .. 1аго». «Піц об'єкто:v~ правового віцношення слід розуміти ті 
матеріа .. 1ьпі і цухоnпі б.:шга, nикористаппям і пацаппюл яких 3а..::Іоnо.1ь

пяються інтереси упраnш.ючепої сторопи праnоnіцпошеппя» [4, С. 106]. 
Всі перелічені nише теорії тлумачеппя категорії <..:об'скт•> :\ЮЖІІа 

Ні)(НСеП1 .іЮ так 3НаНИХ ТСОріі1 ЄіШНОІ"О 1Ір3НОНОІ"О об'єкта, J(C Н }ІКОеТі 

оG't-:кта 11ран VІожутn ниету1шти не неі ІІі;(н.:ш;tні JІю_;шні :юнніІІІні ини

ша, а .. 1ише їх певна і єцина група, на яку розповсю.ажується .аія наданих 
особі суб'єкт:ивних прав. 

Логічн:и:\'І завершенням теорії :v~ножинності правових об'єктів, і зо

кре:\tа, трактуnаппя, яка допускас nилшІшя .. lЮ.JИІІИ n якості об'скта 
праnа. с тnерджеппя, у nідпоnі.апості 3 яюн1. оскільки nсяке праnо пе
рс;(Gачас ІІі)(ІІЩ1}1)(КУШІІІІІ}І іІІІІІіі1 ocoGi, ВЮІіІі УІІраВОМОЧСІІОЇ оеоGи. 

ОLТІ.ІІ>КИ JІІОіШІШ V13C рОJІ"JІ}Іі\(ПИеИ ІІС }11< о,:LИІІ J оG'сктів, а }11< СJ(ИІІИtі 

oG\:Kl НОІКОП) І Іра на. 
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