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ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ ДОГОВІР ЯК ALTER-

НОРМАТИВНА ФОРМА РЕГЛАМЕНТАЦІЙНОГО 

ВПЛИВУ НА СУСПІЛЬНІ ВІДНОСИНИ 

Поєднання механізму правового регулювання з юридичним 

фактом як його механістичної складової визначає його місце в цій 

правовій конструкції. Як динамічним елементом механізму, він 

забезпечує настання юридичних та фактичних наслідків, 

передбачених відповідним правовим регулятором права в стадії 

правореалізації або в стадії правоприпинення.  

Холізм механізму правового регулювання визначається 

порядком формування його елементів. Таке накопиченні має 

строго послідовний характер. Спочатку створюється юридична 

модель поведінки учасника правових відносин, яка знаходить 

свого закріплення, наприклад в диспозиції правовій нормі. В 

подальшому, в результаті предметного настання фактичних 

обставин дійсності відбувається суб’єктивне ототожнення його 

наслідку з відповідною моделлю, закріпленою в нормі права. 

Утворюється юридичний факт як результат поєднання юридичної 

моделі поведінки із індивідуалізованими для суб’єкта фактичними 

умовами. Створення юридичного факту, в свою чергу, за наявності 

волевиявлення особи, призводить до виникнення правового 

відношення між учасниками соціальної поведінки як засобу 

персоніфікації взаємних суб’єктивним прав та юридичних 

обов’язків, які обумовлені характером юридичного факту. 

Реалізація прав та юридичних обов’язків в структурі конкретного 

правового відношення супроводжується такими правовими 

засобами досягнення мети правового регулювання як акт 

правореалізації та акт правозастосування як особлива форма 
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правореалізації. За їх посередництвом відбувається предметне 

здійснення суб’єктивних прав та виконання юридичних обов’язків 

встановлених в правовому відношенні, яке виникло на підставі 

юридичного факту, правова модель якого встановлена в нормі 

права, що призводить до досягнення мети правового регулювання, 

як результат, припинення дії відповідного механізму. 

Отже, традиційним є така структурна побудова механізму 

правового регулювання, відповідно до якої її елементами 

виступають норма права, правовідносини, юридичний факт, акти 

правореалізації. Саме наявністю зазначених елементів 

забезпечується функціонування механізму правового регулювання 

суспільних відносин. А саме, кожен із зазначених елементів не 

перебуває в межах лінійної рівноваги, оскільки не має статичної 

формули свого існування у відповідній системі. Їх природа 

опосередкована вольовою поведінкою учасника соціальної 

активності. Таким чином, ці елементи постійно перебувають в 

дисипативному стані, завдяки чому досягається ефект 

впорядкування соціальних зв’язків, їх динамічна рівновага. Так,  

впливаючи на механізм в цілому, наведені елементи забезпечують 

його дію, в результаті чого настають наслідки запрограмованого 

сторонами регулювання. 

Кожен з наведених елементів механізму не має самостійного 

значення щодо встановленої мети, досягнення якої прагнуть 

учасники відповідних відносин. Доречі, диференційовано, такий 

елемент механізму правового регулювання як норма створює 

виключно образ (модель) можливої поведінки, наявність якого 

«сам по собі» не призводить до очікуваних правових наслідків  для 

учасників відносин без її застосування у фактичних обставинах 

реальної дійсності. Так само, юридичний факт, за відсутності 

правових відносин, автономно не зможе призвести до правового 

результату. У свою чергу правові відносини навіть не виникнуть за 

відсутності юридичного факту. Що стосується актів 

правореалізації (актів правозастосування), то вони позбавлені 

самостійного сингулярного значення. Виконуючи службову роль, 

останні сприяють досягненню правового результату сторонами 

виключно за наявності всіх інших елементів механізму правового 

регулювання та в межах відповідних правовідносин за відсутності 

яких таки акти позбавлені юридичного значення в своєму 

існуванні. 
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Слід визнати вищенаведену структуру механізму правового 

регулювання (правова норма, юридичний факт, правові відносини, 

акти правореалізації (правозастосування) загальновизнаною в 

теорії права. Отже соціальне регулювання досягається шляхом 

запровадження в суспільстві загальних нормативів поведінки, які 

відповідають культурі такого соціуму. Повторюваність соціальних 

процесів, типовість соціальних зв’язків, їх общність призводять до 

їх визначності як імперативу поведінки члена громадянського 

суспільства. Як результат, відбувається їх регламентація за 

посередництвом нормативного регулятора таких відносин, що 

дозволяє впливати на волевиявлення членів соціуму, та 

підтримувати поведінку окремих його членів в фарватері 

допустимого та необхідного. Вихід за межи можливого тягне за 

собою настання юридичних наслідків впливу на девіантну 

поведінку особи. Тобто, за посередництвом правових норм 

досягається регулювання суспільних відносин. 

В той же час, нормативний регулятор є не єдиним засобом 

впливу на оцінку суб’єктом можливості власних дій в соціальному 

середовище. Яскраво зазначене проявляється в сфері відносин, які 

позбавлені державного імперативного примусу. Відносини, 

формування яких обумовлено сферою приватного життя людини. 

Тобто, цивільне-правове регулювання суспільних відносин 

досягається за посередництвом інших регуляторів. Слід додати, що 

суспільні відносини є багатомірним соціальним явищем. 

Багатогранність параметрів, які формують їх зміст та сутність не 

завжди можливо вписати у вже сформовані нормативні 

регулятори. Тому норма права може і не регулювати деякі види 

суспільних відносин. Більш того, диспозиція правової норми може 

навить не відповідати дійсним потребам суб’єктів певних 

відносин. Чи навпаки, правова норма може містить в собі засади, 

принципи або дефініції. Але це не означає відсутності потреби в їх 

правової регламентації. Диспозитивність цивільно-правового 

регулювання суспільних відносин дає їх учаснику можливість 

самостійно визначити предмет та засоби правової регламентації 

відносин, які сторони мають укласти. Наведене дозволяє 

стверджувати, що нарівні з правовою нормою правовим засобом 

забезпечення дії механізму правового регулювання суспільних 

відносин є alter-нормативні регулятори (договір, звичай), які 

представляють собою взаємоузгоджене формування та 
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застосування індивідуально-визначеної моделі поведінки 

учасників правових відносин, як альтернатива правовій нормі, 

прийняття на себе елементів її обов’язковості щодо індивідуальних 

приписів, сформованих сторонами. 

Так, відповідно до статті 6 Цивільного кодексу України 

сторони мають право укласти договір, який не передбачений актами 

цивільного законодавства, але відповідає загальним засадам 

цивільного законодавства. Крім того, сторони мають право 

врегулювати у договорі, який передбачений актами цивільного 

законодавства, свої відносини, які не врегульовані цими актами. Так 

само, сторони в договорі можуть відступити від положень актів 

цивільного законодавства і врегулювати свої відносини на власний 

розсуд, крім випадків, коли актах законодавства України прямо 

вказано про таку неможливість, а також у разі, якщо обов'язковість 

для сторін положень актів цивільного законодавства випливає з їх 

змісту або із суті відносин між сторонами.  

Отже, цивільно-правовий договір відіграє значну роль в 

організації економічних, товарно-грошових відносин, за 

відсутності яких ставиться під сумнів навить ефективність 

функціонування правової норми. Як форма вирішення соціальних 

конфліктів в розвиненому суспільстві договір є основним 

юридичним засобом, який опосередковує базисні соціальні та 

економічні відносини на засадах справедливості, добросовісності 

та розумності.  

Унікальність цивільно-правового договору полягає в тому, 

що він, з одного боку може нести наслідки у вигляді виникнення, 

зміни або припинення цивільних правовідносин, суб’єктивних 

цивільних прав та юридичних обов’язків, а з іншого – надає 

можливості учасникам цивільних правовідносин закріпити в собі 

об’єктивні та суб’єктивні підстави розвитку зобов’язальних 

правовідносин, з настанням яких пов’язується виникнення, зміна 

або припинення прав, обов’язків або навіть нових цивільних 

правовідносин між сторонами.  

Шляхом укладенням договору учасники цивільних 

правовідносин надають юридичне значення умовам і обставинам 

об’єктивної дійсності на власний розсуд. Принцип свободи 

договору дозволяє учасникам цивільних правовідносин зробити 

юридичними фактами в межах цих правовідносин будь-які 

обставини, незалежно від підстави їх виникнення (об’єктивні або 
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суб’єктивні). Таким чином, цивільно-правовий договір є 

рівноважною, поруч з нормативною (правова норма), формою 

регламентаційного впливу на суспільні відносини, що дозволяє 

характеризувати його як alter-нормативний регулятор. 

Пленюк Мар’яна Дмитрівна  

доктор юридичних наук, старший науковий співробітник,  

завідувач сектору проблем договірного права  

НДІ приватного права і підприємництва 

імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України  

ДОГОВІР ЯК ГЕНЕРАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ 

ФАКТ У ПРИВАТНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ 

У сучасних умовах договір розглядається як: споконвічна 

цивілістична категорія, що набула рис універсальної форми [1, с. 13–

25]; один із основних елементів правопорядку, який юридично 

забезпечує дійсність обмінних процесів з метою задоволення потреб 

суспільства, окремих його громадян або їх об’єднань [2, с. 3]; дієвий 

регулятор приватноправових відносин, що зайняв самостійне місце в 

механізмі правового регулювання [3, с. 20]; універсальна правова 

конструкція у механізмі правового регулювання суспільних відносин 

[4, с. 217–218] тощо. З наведеного вбачається унікальність цього 

правового інструменту не тому, що майже кожен дослідник пропонує 

своє бачення, а з огляду на те, що, з одного боку, він може нести 

наслідки у вигляді виникнення, зміни та припинення суб’єктивних 

цивільних прав та юридичних обов’язків, а, з іншого, надає 

можливість окремо закріпити об’єктивні та суб’єктивні підстави 

розвитку цивільних правовідносин, з настанням яких пов’язують 

виникнення, зміну або їх припинення. При цьому, як слушно зазначає 

А. В. Коструба, роль договору не вичерпується наведеним вище, адже 

подальший розвиток цивільних правовідносин опосередкований 

конкретними моделями юридичних фактів, які встановлюються у 

договорі, актами цивільного законодавства України та визначають 

зміст цивільного правовідношення [5, с. 39–40].  

Таким чином, можна зазначити, що договір як юридичний факт 

відіграє важливу роль у переведенні визначених законом чи/або 

іншими соціальними регуляторами абстрактних приписів через 


