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 Висвітлення тих чи інших 
аспектів специфіки правового 
регулювання відносин, що ста-
новлять предмет цивільного 
права, завжди було предметом 
пильної уваги правників. Зок-
рема, окреслену проблему пору-
шували А.С. Довгерт, М.М. Сібі-
льов, Н.С. Кузнєцова, В.В. Луць, 
Р.А. Майданик, Є.О. Харитонов, 
Я.М. Шевченко та ін. Разом із тим 
деяк і  теоретичн і  питання, 
пов’язані з вивченням специфіки 
правової регламентації відносин 
у приватно-правовій сфері, в 
цивілістиці досліджені недостат-
ньо. Можливість аналізу постав-
леної проблематики зумовлена 
тим, що правове регулювання в 
одному з можливих ракурсів роз-
глядається в теорії права як різ-
новид соціального управлін-

ського процесу [5, с. 635], за 
допомогою якого забезпечується 
«результативний нормативно-
організаційний вплив на сус-
пільні відносини спеціальної сис-
теми, власне, правових засобів 
(норм права, правовідносин, 
актів реалізації й застосування)» 
[1, с.9]. Для ілюстрації обстоюва-
них загальнотеоретичних поло-
жень деякі науковці (зокрема  
С.С. Алексєєв) часто використо-
вують приклади, що грунтуються 
на порівнянні публічно-правової 
і приватноправової сфер право-
вого регламентування. Організа-
ційно-впорядкувальний вплив 
першої з них на впорядковані 
правом відносини забезпе-
чується головним чином за раху-
нок «зовнішнього» нормативно-
організаційного регламентацій-
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ного (управлінського) впливу. 
Структура приватноправової 
ц арини  харак теризує ть с я 
органічним поєднанням у межах 
єдиної регулятивної (а відтак, 
управлінської) системи норма-
тивної організації впорядкування 
цивільних відносин (норматив-
ного регулювання) та їх самоор-
ганізації (саморегулювання). 
Системи, що самоорганізуються, 
в правовій літературі пропо-
нується розглядати як такі, що 
здатні при активній взаємодії із 
середовищем змінювати свою 
структуру, зберігаючи водночас 
цілісність, дозволяючи діяти в 
межах закономірностей, прита-
манних оточенню, обираючи 
одну з можливих ліній поведінки» 
[6, с. 360, 361]. Аналіз основних 
напрямків здійснення регламен-
таційного впливу й галузевої 
специфіки функціонування 
сфери цивільно-правового регу-
лювання з точки зору її структури 
робить можливим розглядати її 
як окрему систему соціального 
управління, що функціонує на 
засадах диспозитивності й само-
організації. 

Функціонування цієї сфери 
на самоорганізаційних засадах 
пояснюється особливостями 
галузевого предмета, методу й 
механізму правового регулю-
вання. Указані елементи харак-
теристики цивільного права як 
галузі в досліджуваному ракурсі 
одночасно виступають чинни-

ками, що визначають специфіку 
соціально-управлінського впливу 
на розглядувані відносини. 
Сфера цивільно-правового регу-
лювання постає окремою само-
організованою соціальною 
управлінською системою, в 
межах якої забезпечується рег-
ламентаційний вплив на цивільні 
відносини цілісної системи пра-
вових засобів різних рівнів, при-
значення й регламентаційної 
спрямованості. Формування 
окремих із цих правових засобів 
(укладення договорів, учинення 
односторонніх правочинів, офор-
млення, розміщення, видача цін-
них паперів тощо) здійснюється 
на самоорганізаційних засадах. 
Самоорганізація приватноправо-
вої царини визначає можливість 
набуття й безперешкодної реалі-
зації суб’єктивних цивільних 
прав у межах забезпечуваного 
нормами цивільного права нор-
мативного впливу, але в кінце-
вому підсумку створюваного 
самими учасниками цивільних 
правовідносин з метою задово-
лення своїх інтересів. Самоор-
ганізаційні засади функціону-
вання цієї сфери зумовлені перш 
за все характером і колом охоп-
люваних нею відносин, заснова-
них на юридичній рівності, віль-
ному волевиявленні й майновій 
самостійності їх учасників. Ура-
хування їх специфічності зумов-
лює закріплення юридичних 
конструкцій, застосування яких 
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грунтується на диспозитивних 
засадах правового регулювання 
цивільних відносин. Диспозитив-
ність перш за все полягає в 
окресленій нормами цивільного 
права здатності управомочених 
осіб діяти ініціативно, обираючи 
можливі варіанти їх правомірної 
поведінки, тобто самостійно виз-
начати форми реалізації комп-
лексу наданих їм правових мож-
ливостей. Однак диспозитив-
ність методу цивільно-правового 
регулювання передбачає не 
тільки можливість обирати 
варіанти правомірної поведінки, 
визначені на рівні положень 
управомочуючих норм цивіль-
ного права. Вона зумовлює й 
засади самоорганізації право-
вого регулювання більшості різ-
новидів цивільних відносин. Дис-
позитивність методу, загально-
дозвільний характер режиму й 
елементний склад (зокрема, 
наявність правових засобів, що 
формуються самими учасниками 
правов ідносин)  механ ізму 
цивільно-правового регулю-
вання в сукупності визначають 
самоорганізаційні засади впо-
рядкування приватноправової 
сфери. 

Структура нормативно-
організаційних і самоорганізацій-
них засад у царині особистих 
немайнових і майнових відносин 
неоднорідна. Закріплені норма-
тивно можливості прояву ініціа-
тиви учасників цивільних пра-

вовідносин і ступінь їх безпосе-
редньої участі в забезпеченні 
локального регламентаційного 
впливу на особисті немайнові 
або майнові відносини різняться. 
Необхідність створення однако-
вих умов для набуття і здійс-
нення суб’єктивних прав для всіх 
учасників особистих немайнових 
відносин пояснює переважну 
роль нормативно-організаційних 
управлінських засад порівнянно 
із засадами самоорганізації в цій 
сфері локального впорядкуваль-
ного впливу нормативних при-
писів цивільного права. У той же 
час специфіка механізму право-
вого регулювання особистих 
немайнових відносин все ж не 
виключає наявності самооргані-
заційних засад регламентації 
окремих їх видів. Приміром, вони 
мають місце при набутті і здійс-
ненні прав на об’єкти інтелекту-
альної власності. Йдеться про 
договірне регулювання майно-
вих прав авторів, похідних 
суб’єктів права інтелектуальної 
власності (правонабувачів і 
спадкоємців авторів), правові 
механізми колективного управ-
ління їх майновими правами, які 
діють на самоорганізаційних 
засадах.

 Найбільший ступінь само-
організації характерний для 
сфери регламентації майнових 
відносин. Самоорганізаційна 
активність їх учасників полягає, 
зокрема, в можливості здійс-
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нення за їх участю індивідуаль-
ного регулювання й саморегулю-
вання відносин. Перше характе-
ризується створенням регуля-
тивних механізмів, що забезпе-
чують набуття й реалізацію 
суб’єктивних цивільних прав з 
боку обмеженого кола учасників 
цивільних відносин. Наприклад, 
у корпоративних відносинах 
індивідуальне регулювання 
полягає в розробці й затверд-
женні статутів господарських 
товариств, різноманітних їх внут-
рішніх положень (приміром, 
Положення про нарахування й 
виплату дивідендів), інших 
локальних актів. Акти саморегу-
лювання встановлюють суб’єк-
тивні цивільні права і обов’язки 
шляхом укладення договорів 
або вчинення односторонніх 
правочинів. На самоорганізацій-
них засадах відбувається само-
регулювання не тільки договір-
них, а й інших груп майнових від-
носин. Право прийняття від-
повідних актів саморегулювання, 
положення яких обов’язкові до 
виконання, забезпечує макси-
мальне врахування індивідуаль-
них потреб та інтересів суб’єктів, 
які беруть участь у встановленні 
моделей бажаної для них право-
мірної поведінки, оскільки її лінії 
(з урахуванням термінології  
Е.Г. Юдіна [6].) формуються ними 
самостійно. 

Необхідність забезпечення 
охоплення регламентаційним 

впливом різноманітних видів 
суспільних відносин пояснює уні-
версальність комплексів право-
вих засобів, що становлять еле-
ментний склад механізму регу-
лювання майнових відносин, 
важлива роль у якому належить 
одностороннім правочинам і 
договорам. Адже саме багато-
манітність конструкцій право-
чинів, закріплених на рівні поло-
жень ЦК України, і можливість 
конструювання нових їх видів у 
закріплених законодавством 
межах, дозволяє учасникам 
цивільних відносин забезпечити 
найвищий рівень самоорганізації 
у формуванні бажаних для них 
моделей правомірної поведінки 
й передбаченні наслідків непра-
вомірної. Основне функціо-
нальне призначення заснованих 
на засадах самоорганізації одно-
сторонньо-правочинних і договір-
них актів саморегулювання 
полягає в універсальності їх 
застосування як правових засобів 
опосередкування оборотоздат-
ності об’єктів цивільних прав та 
інших динамічних аспектів функ-
ціонування цивільного обороту. 
Це дозволяє підкреслити влуч-
ність запропонованого в пра-
вовій літературі підходу до виз-
начення договору в одному з 
можливих аспектів аналізу його 
правової природи як універсаль-
ного юридичного засобу (еле-
мента) механізму правового 
регулювання [2, с. 53]. 
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Самоорганізація порядку 
правового регламентування 
майнових відносин самими їх 
учасниками відбувається й за 
допомогою односторонніх пра-
вочинів. Ці акти саморегулю-
вання широко застосовуються у 
сфері спадкування. Це, наприк-
лад, такі односторонні право-
чини, як заповіт (cт. 1233 Цивіль-
ного кодексу України, далі – ЦК), 
прийняття або неприйняття 
спадщини (cт. 1268), заповідаль-
ний відказ (cт. 1238). Самооргані-
заційні засади характеризують 
також забезпечення саморегу-
лювання відносин представниц-
тва, в межах яких може застосо-
вуватись довіреність (cт. 244, 
246). З урахуванням можливості 
виникнення останніх відносин 
при здійсненні підприємницької 
діяльності довіреністю (на про-
тивагу договору) можуть визна-
чатись повноваження комерцій-
ного представника. Названі 
односторонні акти саморегулю-
вання мають загальний харак-
тер, оскільки можуть використо-
вуватись і для впорядкування 
інших відносин, які становлять 
предмет цивільного права. З 
огляду на функціональне при-
значення односторонньо-право-
чинних і договірних актів само-
регулювання у структурі меха-
нізму правового регулювання 
майнових відносин у досліджу-
ваному ракурсі їх можна визна-
чити як правові засоби, що 

забезпечують самоорганізаційні 
засади його регламентаційного 
впливу. 

Своєчасне забезпечення 
необхідних і достатніх меж упо-
рядкування відповідних однорід-
них груп соціальних відносин – 
одне з головних завдань нормо-
творчості в будь-якій галузі 
права. У приватноправовій сфері 
акти нормативного характеру 
повинні враховувати зумовлене 
рівнем соціально-економічного 
розвитку суспільства прогнозо-
ване виникнення нових видів 
суспільних відносин і в ідеалі не 
допускати появи прогалин у їх 
регулюванні. Однак із цього при-
воду слід навести слушну думку 
С.А. Степанова, що прогалини, 
приміром, у цивільному праві – 
сама його сутність, що вира-
жається в прагненні приватного 
права до великих «вільних зон» 
[3, с. 329]. 

Оцінка наявності таких про-
галин як позитивного або нега-
тивного явища (хоча й об’єктивно 
неминучого) становить окрему 
проблему. З урахуванням сту-
пеня важливості і значної пито-
мої ваги відносин, що станов-
лять предмет цивільного права 
в загальній сукупності врегульо-
ваних правом соціально-право-
вих зв’язків, поява нових їх видів, 
які об’єктивно потребують нор-
мативної регламентації, не тільки 
не виключається, а й вбачається 
неминучою. Подальше законо-
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давче стимулювання й удоско-
налення позанормативного 
(індивідуального) регулювання й 
саморегулювання як його склад-
ника доцільно розглядати як 
шляхи вирішення проблеми ско-
рочення небажаних прогалин у 
цивільно-правовому регулю-
ванні. Вони мають місце, якщо 
відповідна частина відносин впо-
рядкована на недостатньому 
рівні або залишилась поза рег-
ламентаційним впливом. Тому 
проблематика створення ефек-
тивних механізмів прогнозування 
й уникнення появи прогалин у 
цивільно-правовому регулю-
ванні є досить актуальною, 
оскільки порядок їх подолання 
унормований на законодавчому 
рівні. Положення cт. 8 ЦК визна-
чають можливість застосування 
для регламентації неврегульо-
ваних відносин аналогії закону 
або права (частини 1 і 2 cт. 8 від-
повідно). У контексті зазначеного 
вище показово, що вказані поло-
ження нового ЦК України однією 
з умов застосування аналогії 
закону або права називають 
неврегульованість відносин не 
тільки шляхом нормативного 
регламентування, а й ігнору-
вання сторонами такого важли-
вого правового засобу саморе-
гулювання, як договір. 

Структура соціального 
управління в приватноправовій 
сфері повинна характеризува-
тись найбільш оптимальним 

співвідношенням нормативного 
й позанормативного регулю-
вання. Забезпеченням їх вива-
женого балансу – основне 
завдання формування механізму 
цивільно-правового впливу в 
цілому (як категорії, що має 
ширше значення й терміноло-
гічне застосування, ніж механізм 
цивільно-правової регламента-
ції). Слід, вважаємо, погодитися 
з висловленою в цивілістичних 
джерелах думкою, «норми 
цивільного права, як правило, 
розраховані на доповнення нор-
мативного регулювання індиві-
дуальною регламентацією від-
носин за розсудом співучасників 
цивільно-правових зв’язків» [7, 
с. 86]. Положення ЦК грунту-
ються на новому, більш виваже-
ному підході до окреслення спів-
відношення нормативного й 
позанормативного (індивідуаль-
ного) регулювання цивільних від-
носин і саморегулювання як його 
складника. Учені-цивілісти на це 
вказують стосовно особливос-
тей такого співвідношення в 
забезпеченні регламентації 
договірних відносин. Зокрема, 
З.В. Ромовська, як і М.М. Сібі-
льов, підкреслюють, що в зазна-
ченій царині договірних відносин 
проект відсуває закон на друге 
місце, віддаючи перевагу дого-
вору [4, с. 41]. Зауважимо, що від-
повідно до ч. 4 cт. 6 ЦК всі поло-
ження, що стосуються співвідно-
шення актів цивільного законо-
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давства й договору поширю-
ються й на односторонні право-
чини. 

Забезпечення оптимальної 
структури нормативного й поза-
нормативного регулювання 
цивільних відносин визначає 
шляхи розв’язання проблеми 
скорочення прогалин у дослід-
жуваній сфері. Один із напрямків 
її розв’язання полягає в забезпе-
ченні всебічного стимулювання 
(на нормативному, організацій-
ному й навіть ідеологічному рів-
нях) активної участі суб’єктів 
цивільного права в регламента-
ції приватноправових відносин. 
У цьому аспекті правові стимули 
можуть розглядатись як різновид 
способів правового регулю-
вання, що стимулюють розвиток 
сомоорганізаційних засад забез-
печення регламентаційного 
впливу на цивільні відносини. 
Стимулювання підвищення 
активності й розширення меж 
правових можливостей учасни-
ків цивільних правовідносин пок-
ликано постійно розширювати 
рамки самоорганізації досліджу-
ваної царини. Як передумови 
особистісного характеру, що сти-
мулюють активність учасників 
цивільних правовідносин і збіль-
шують їх правові можливості, 
треба відмітити рівень їх право-
вої культури та юридичної поін-
формованості. Вони мають 
суб’єктивний характер, але теж 
суттєво впливають на самоор-

ганізацію у визначенні моделей 
їх правомірної поведінки. Активне 
поглиблення засад самооргані-
зації у сфері цивільно-правового 
регулювання також впливає на 
скорочення прогалин в остан-
ньому. Так, на засадах самоор-
ганізації грунтується широке 
використання в цивільному (в 
першу чергу майновому) обороті 
не суперечних актам цивільного 
законодавства й положенням 
договору звичаїв, зокрема, діло-
вого обороту (cт. 7 ЦК). На таких 
же засадах у майнових відноси-
нах реалізуються всі аспекти 
принципу свободи договору (п. 3 
cт. 3 ЦК) й пріоритету договір-
ного регулювання (саморегулю-
вання) над нормативним. 

Викладене дозволяє дійти 
наступних висновків. Поряд з 
подальшим удосконаленням 
окреслених актами цивільного 
законодавства нормативних 
механізмів самоорганізаційні 
засади діяльності учасників 
цивільних відносин при констру-
юванні, прийнятті й застосуванні 
актів позанормативного регулю-
вання (саморегулювання) пот-
рібно розглядати як взаємо-
пов’язані шляхи забезпечення 
оптимізації загальної структури 
регламентаційних механізмів, 
використовуваних у приват-
ноправовій сфері. За рахунок 
переважання дозволінь, об’єк-
тивованих у положеннях біль-
шості норм цивільного права, у 
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Питання цивільного та трудового права
приватноправовій царині ство-
рюється унікальний галузевий 
загальнодозвільний режим пра-
вового регламентування,що 
грунтується перш за все на заса-
дах диспозитивності. Цей режим 
підлягає розгляду як особливий 
порядок регулювання цивільних 
відносин, що забезпечується за 
рахунок взаємодії відповідної 
сукупності правових засобів, 
структурно поєднаних у межах 
окремої соціальної управлінської 
системи. Поглиблений аналіз 
специфіки забезпечуваного нор-
мативними й позанормативними 
регуляторами регламентацій-
ного впливу на особисті немай-
нові й майнові відносини дозво-
ляє дійти висновку щодо само-
організаційних засад функціону-
вання сфери цивільно-право-
вого регулювання. Дослідження 
структури останньої зумовлює 
можливість її розгляду як склад-
ної системи соціального управ-
ління, що функціонує на засадах 
диспозитивності й самоорганіза-
ції. Як відомо, прояв диспозитив-
них засад правового регламен-
тування цивільних відносин 
полягає саме в наданні їх учас-
никам можливості обирати від-
повідні лінії поведінки, найбільш 
оптимальні й бажані для них її 
варіанти, набувати і здійснювати 
належні їм суб’єктивні цивільні 
права. Адже прояв учасниками 
цивільних відносин ініціативи у 
здійсненні саморегулювання 

окремих їх видів підлягає роз-
гляду як одна з таких ліній 
(напрямків) правомірної пове-
дінки, окресленої управомочую-
чими нормами цив ільного 
права. 

Структура правового регу-
лювання приватноправових від-
носин обумовлена загальнодоз-
вільною спрямованістю приписів 
управомочуючих норм цивіль-
ного права. Їх упорядкувальна 
дія показує органічне поєднання 
нормативних приписів і позанор-
мативних регуляторів. Позанор-
мативний характер, зокрема, 
мають договори, односторонні 
правочини, локальні акти й ста-
тути юридичних осіб, звичаї 
тощо. Визначена засадами само-
організації й диспозитивності 
структура правового регулю-
вання приватноправової царини 
забезпечує регламентаційний 
вплив відповідних взаємоузгод-
жених комплексів правових 
засобів на окремі групи особис-
тих немайнових і майнових від-
носин. Регулювання цивільних 
відносин відбувається не лише 
на законодавчому рівні, а й за 
безпосередньої участі самих 
учасників цивільних відносин, 
наділених правом накреслювати 
напрямки, характер і межі впо-
рядкувального впливу на ці від-
носини.

Самоорганізаційні та диспо-
зитивні засади формування 
загальної структури соціального 
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управління у досліджуваній 
царині характеризуються єди-
носпрямованістю на безпереш-
кодне забезпечення і набуття, 
передачі, здійснення й захисту 
відповідних категорій суб’єк-
тивних цивільних прав, постав-
лене в залежність від розсуду 
управомоченої особи. Самоор-
ганізаційні засади в розглядува-
ному аспекті підлягають вив-
ченню в контексті можливості 
учасників цивільних відносин з 
урахуванням конкретних норм 
цивільного права брати участь у 
формуванні відповідних регла-
ментаційних механізмів з вико-
ристанням як нормативних, так і 
позанормативних регуляторів. 
Право визначати характер і межі 
забезпечуваного ними право-
вого впливу, свідомо й само-
стійно підпорядковуючи варіанти 
своєї правомірної поведінки пев-

ним моделям і напрямкам її здій-
снення, належить безпосеред-
ньо учасникам цих відносин. 
Стосовно цього самоорганіза-
ційні засади забезпечення рег-
ламентації цивільно-правової 
сфери не підлягають повному 
ототожненню з диспозитивними 
як такі, що мають похідну від них 
природу. Таким чином, органіч-
ний взаємозв’язок нормативних, 
диспозитивних і самоорганіза-
ційних засад у поєднанні з ін-
шими чинниками зумовлює уні-
кальність структури соціального 
управління у приватноправовій 
сфері. Розглянуті особливості в 
одному з можливих аспектів доз-
воляють вирізняти її з-поміж 
інших систем соціального управ-
ління, функціонування яких 
забезпечується нормативними 
положеннями інших галузей сис-
теми права України.
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