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part of it which has already entered the practice of mankind and constitutes the circle of its cognitive 

interests. In the field of law, the object is understood as the purpose of the regulatory influence of law, 
activities and interests of legal entities. Analyzing the essence of the object of legal relations, it is determined 
that the issues related to the object of legal regulation are the most complex in the theory of legal relations. 
An object is a part of the objective reality with which the subject interacts. This understanding of the object 
can be applied to the field of law. The article analyzes the concept of «object» in both philosophical and 
legal sense, and concludes that the object of systematization of labor law - is what it is aimed at, to which the 
measures of this systematization. From the very concept of «systematization of labor law» it follows that the 
object of study is the specified area of national law. However, this approach to understanding the object of 

systematization is quite superficial, because, first, the concept of «legislation» has both broad and narrow 
interpretation; secondly, legislation is a form of law, so, thinking about the systematization of labor 
legislation, we can talk about both its external and internal regulation. In addition, revealing the essence and 
purpose of systematization, along with its object also distinguishes the subject. It is determined that the 
object of systematization of labor legislation is a set of regulations governing labor and closely related legal 
relations, is the object of systematization is a certain part of objective law and its sources, regardless of 
whether they are purely external streamlining or revision of the content of these sources; the law acts as a 
certain objectively existing fact, which is influenced by the subjects of systematization; in turn, the subject of 
systematization is the form and / or normative-legal content of certain specific normative-legal acts, in 

respect of which the corresponding forms and methods of systematization are applied. 
Keywords: systematization of labor legislation, normative-legal content, forms and methods of 

systematization, legal activity, essence of object of legal relations, object of systematization, social 
activity, objective reality, regulatory influence of law, concept of «object» and «object» effective reality «, 
normative-legal content. 
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Стаття містить дослідження місця темпоральних величин у концепції оновлення Цивільного 
кодексу України з огляду на їх правову природу, місця та значення у структурі механізму правового 
регулювання цивільно-правових відносин. Наголошено, що часові величини відіграють визначальне 
значення у правовій регламентації суспільних відносин, що є предметом цивільного права, саме як 
складовий елемент механізму їх правового регулювання, що забезпечує визначення темпоральних меж 
здійснення певних цивільних прав та виконання відповідних цивільних обов‘язків. 

Зазначено, що запропонована модель оновлення цивільного законодавства частково 
відтворює шляхи й засоби до впровадження часових елементів у структуру механізму правового 
регулювання цивільних правовідносин з огляду на відповідний правовий інститут. Власне 
запропоновано міркування щодо удосконалення положень вказаної концепції як в частині 
загальних положень про строки та терміни за ЦК України, так і в межах окремих правових 
інститутів. Зокрема, пропонується: унормувати природу позовної давності відповідно до 
міжнародного досвіду і сутності цієї категорії; визначитись з особливостями перебігу цього виду 
строку (початок, закінчення, підстави переривання та зупинення); з урахуванням досвіду 

європейського законодавства виокремити давність як різновид соціально-правової категорії 
комплексного характеру за сферою застосування, де унормувати її види та співвідношення 
останніх; упорядкувати нормативне підґрунтя набувальної давності, де з урахуванням досвіду 
судової практики та законодавства інших країн забезпечити повноцінну реалізацію мети її 
впровадження у вітчизняне правове поле. 

Ключові слова: часові величини, концепція, оновлення цивільного законодавства, давність, 
позовна давність, набувальна давність, модернізація, рекодифікація. 
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Постановка проблеми. На думку Р. Стефанчука, «Цивільний кодекс – це 

супермаркет правових можливостей» [1], тоді як з позиції Р. Кабріяка, підтриманою 

І. Спасибо-Фатєєвою, «Немає успішного кодексу без соціальної потреби в ньому» [2].  

Обидва вислови заслуговують на увагу та мають відповідне підтвердження. 

Оскільки Цивільний кодекс є фундаментальним нормативно-правовим актом цивільного 

законодавства, яке ґрунтується на диспозитивному методі правового регулювання, то 

очевидно слова Руслана Олексійовича є відлунням сучасного розуміння фрази видатного 

філософа та математика Іммануїла Канта «Свавілля однієї людини закінчується там, де 

починається свавілля іншої». Значення кодифікації у житті суспільства та кожного його 

члена, наголошене Р. Кабріяком, піднімається на вершину своєрідної піраміди потреб 

сучасного суспільства у відповідному нормативно-правому акті вже І. В. Спасибо-
Фатєєвою. У проєкції думок останньої неможливо не погодитись з назрілою потребою в 

переосмисленні ―низки питань нормотворчого удосконалення приватноправової 

складової національної правової системи, фундуючим нормативним актом якої є саме 

Цивільний кодекс України (далі – ЦК України). 

 З огляду на зміст проєкту концепції оновлення ЦК України пропонується низка 

перетворень на рівні всіх складових системи цивільного права, серед яких вагоме місце 

посідають темпоральні або часові величини, що забезпечують соціально-правовий 

зв‘язок юридичних фактів та фізичного часу, який опосередковує перебіг всіх, у тому 

числі й правових, явищ у суспільстві та природі. 

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. 
Незважаючи на новизну ідеї модернізації цивільного законодавства, на сучасному етапі 
у цивільно-правовій науці з огляду на міжнародний досвід та вітчизняні напрацювання в 

наявності досить багато досліджень в цій сфері як щодо оновлення цивільного 

законодавства загалом, так і стосовно окремих його складових. Серед робіт загального 

характеру необхідно відмітити праці: Р. Стефанчука (щодо сутності рекодифікації 

цивільного законодавства і його значення для української спільноти), А. Довгерта (щодо 

реалізації змісту таких основоположних засад цивільного права, як свобода 

підприємництва та свобода договору), І. Спасибо-Фатєєвої (з питань структури та змісту 

оновлення цивільного законодавства в сучасних умовах та його значення), О. Кота 

(щодо усунення конкуренції цивільно-правових і господарсько-правових норм). У 

площині удосконалення правового регулювання окремих інститутів в межах концепції 

необхідно відзначити роботи таких дослідників: Р. Майданик (в контексті новел 

речового права), Ю. Заіка (з позиції розвитку спадкового права) та інших. 
З огляду на наявний досить поширений аналіз рекодифікації цивільного 

законодавства, як покликання часу, питання удосконалення наявних правових приписів, 

які унормовують часові правові категорії, у площині напрацьованої авторським 

колективом концепції оновлення ЦК України потребують більш прискіпливого 

дослідження й висловлення щодо цього певних міркувань, що стануть у нагоді для 

поліпшення життя кожної особи. Тому це питання постає на порядок денний, що 

актуалізує подальше його пізнання з урахуванням наявних міжнародних та вітчизняних 

тенденцій соціального та правового характеру. 

Метою статті є з‘ясування проблем у правовому регулюванні темпоральних 

величин у сучасному цивільному законодавстві й визначення напрямів та засобів до 

удосконалення правової регламентації цих правових категорій з огляду на їх 
інституціональну приналежність, положення концепції оновлення ЦК України та 

вітчизняні й міжнародні здобутки, які напрацьовані у цивілістичній теорії та практиці. 

Виклад основного матеріалу. Побіжний аналіз проєкту концепції оновлення ЦК 

України дає змогу виокремити значущі перетворення у правовому регулюванні часових 

величин у цивільному законодавстві. Останні можна розділити на загальні, які стосуються всіх 

цивільно-правових інститутів, та окремі з огляду на ту чи іншу правову категорію та явище.  

По-перше, в межах розділу V «Строки та терміни. Позовна давність» книги 

першої ЦК варто було б звернути увагу на таке.  

Визначення позовної давності у нинішній редакції, м‘яко кажучи, не відтворює її 

природу. Так цивільне законодавство під позовною давністю визначає строк, в межах 

якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого порушеного, 

невизнаного чи оспореного цивільного права або інтересу (ст. 256 ЦК). Не можна 
назвати таке визначення вдалим, оскільки особа з урахуванням положень ч. 2 ст. 267 ЦК 

може звернутися до суду і після спливу позовної давності, на що звертає увагу й 
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М. Розенберг [3, с. 20]. Не вдаючись до деталей у цьому питанні, треба тільки 

зауважити, що визначення, хоча й опосередковане, у ст. 71 ЦК УРСР 1963 року, ст. 196 

ЦК Республіки Білорусь, ст. 177 ЦК Республіки Казахстан, ст. 372.2 ЦК 

Азербайджанської Республіки, а також ч. 1 § 194 ЦК Німеччини є більш прийнятним. 

Цю позицію підтримує й В. Грибанов, який на підставі аналізу судової практики тих 

часів та суджень науковців звернув увагу, що позовна давність  повинна бути пов‘язана 

не з правом на пред‘явлення позову, а з правом на його задоволення [4, c. 184–193].  

Другим актуальним питанням стосовно позовної давності, на що необхідно 

звернути увагу у зв‘язку з дефініцією позовної давності за ЦК України, є питання 

початку перебігу спливу цього виду давності.  

За загальним правилом будь-який цивільно-правовий строк починає спливати з 
наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов‘язано 

його початок (ст. 253 ЦК України). Для позовної давності такий початковий момент 

визначений у ст. 261 ЦК України.  

Тобто позовна давність почне спливати тільки з наступного дня за днем, коли 

особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка 

його порушила.  Визначення початкового моменту перебігу позовної давності за новим 

вітчизняним законодавством, як на нашу думку, є не досить вдалим. Диспозиція ст. 261 

ЦК України містить три обставини, які є умовами початку спливу позовної давності, 

зв‘язок між якими ґрунтується на диз‘юнкції. На відміну від ст. 76 ЦК УРСР 1963 року, 

ч. 1 ст. 201 ЦК Республіки Білорусь, ч. 1 ст. 180 ЦК Республіки Казахстан, ст. 377.1 ЦК 

Азербайджанської Республіки вказана норма чинного ЦК України доповнена ще одним 
суб‘єктивним елементом, що вимагає й знання особи про порушника її права. У 

цивілістиці вже розтлумачено таке положення так: якщо особа дізналась про порушення 

її права, то строк позовної давності починає спливати від дня, коли вона дізналась про 

суб‘єкта, яким порушено її право [5, с. 631–638].  

Однак таке тлумачення не відповідає дійсному формулюванню цієї диспозиції, 

адже в ній наявний зв‘язок між обставинами, що є початком перебігу позовної давності 

через сполучник «або», тоді як викладене вище тлумачення можливе лише за наявності 

кон‘юнкції, тобто сполучника «і». Останні пропозиції знайшли опосередковану 

підтримку і в юридичній літературі [6, c. 298–299].  

Необхідно зазначити, що така позиція не має позитивної перспективи 

застосування у зв‘язку з таким: згідно зі ст. 9 Конвенції про позовну давність у 

міжнародній купівлі-продажу товарів початковим моментом спливу строків позовної 
давності визначено день виникнення права на позов [7], подібні твердження прийнятні й 

у цивільно-правовій науці [8, с. 280–281]. Право ж особи на позов виникає з моменту, 

коли вона дізналася або повинна була дізнатися про порушення свого права, в 

останньому відображено суб‘єктивний момент виникнення права.  

З огляду на викладене й те, що значення строків позовної давності полягає в 

стабілізації і впорядкуванні цивільно-правових відносин, відсутня потреба у встановленні 

додаткової обставини, що є підставою для початку спливу строку позовної давності, 

незалежно від типу її зв‘язку з іншими обставинами. Дійсно, варіант, запропонований ст. 261 

ЦК України, дає привід говорити про непотрібність цього елементу, оскільки знання про 

суб‘єкта, який порушив цивільне право уповноваженої особи, не може бути без знання про 

сам факт порушення. Водночас у разі застосування сполучника «і» у поєднанні цих обставин 
матимемо варіант, коли у зв‘язку з неможливістю встановлення безпосереднього порушника 

суб‘єктивного права строки позовної давності спливати не будуть, що суперечить 

викладеним вище положенням стосовно призначення позовної давності.  

Зважаючи на наведене, з метою забезпечення стабільності цивільних 

правовідносин, усунення їх невизначеності, стимулювання уповноваженої особи до 

активних дій, а також розчищення правового поля для застосування набувальної 

давності необхідно повернутись до дефініції початку перебігу позовної давності як дня, 

коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права. 

До речі, подібна законодавча позиція щодо початку перебігу позовної давності є й у 

ст. 390 Кодексу торговельного мореплавства України за вимогами про відшкодування шкоди 

від забруднення з суден і ядерної шкоди. Опосередковано наведене є й у § 198 ЦК 

Німеччини, де наведений правовий наслідок наступає з моменту виникнення вимоги в 
уповноваженої особи. 

Відповідним чином потребують нормотворчого доопрацювання положення 
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українського цивільного законодавства й в частині інших питань застосування позовної 

давності. Зокрема, за наслідками аналізу положень цивільно-правових норм держав-

учасників Європейської спільноти в частині зупинення та переривання позовної давності 

доречним є погляд на розширення підстав до наведених конструкцій шляхом імплементації 

приписів § 202–207, 208–216 ЦК Німеччини та цивільного законодавства інших країн з 

відповідним обґрунтуванням. Позитивним є розширення кола підстав переривання позовної 

давності настанням обставин, подібних до визнання особою боргу або пред‘явлення особою 

позову, на прикладі застосування сторонами відносин медіації як альтернативної форми 

вирішення спору, як-то зазначено у ч. 1 ст. 183 ЦК Республіки Казахстан. 

У зв‘язку з наведеним можна було б назву цього розділу подати «Строки та 

терміни. Давність», що певною мірою відповідало б значенню давності серед інших 
темпоральних категорій. При цьому і главу 19 назвати «Давність», у якій передбачити 

загальне визначення давності як строку, зі спливом якого пов‘язана втрата права на 

задоволення вимоги до суду про захист цивільного права або інтересу (позовна 

давність), або як строку, зі спливом якого пов‘язане виникнення речового права у 

порядку та за умов, визначених у книзі третій ЦК України (набувальна давність). 

Окремо необхідно встановити співвідношення позовної та набувальної давності за 

їх дефініцією, тривалістю, початком та закінченням спливу, визначенням порядку 

переривання та зупинення. Пропонується встановити презумпцію: доки не доведено інше, 

вважаємо, що власник довідався чи повинен був довідатися про порушення свого права з 

моменту добросовісного заволодіння його майном давнісним володільцем. Тривалість 

строку набувальної давності треба встановити рівною максимальній тривалості строку 
позовної давності. Узгоджено при цьому питання перебігу, зупинення та переривання 

позовної й набувальної давностей шляхом встановлення пріоритету останньої. 

Під час характеристики строків важливим є визначення початкового та кінцевого 

моменту їх перебігу. Для строків набувальної давності згідно з ч. 1 ст. 254 ЦК України 

кінцевим моментом їх перебігу є відповідний місяць, число останнього року строку. 

Тобто у випадку рухомих речей – відповідний день відповідного місяця 5 року.  

Стаття 253 ЦК України визначає, що перебіг строку починається з наступного дня 

після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов‘язано його початок. У 

разі набувальної давності початковим моментом перебігу строків буде, очевидно, 

наступний день після дня заволодіння чужим майном без належної підстави, причому 

добросовісного. У разі наявності у володінні майна на законній підставі (договору) строк 

набувальної давності починає перебігати з настанням наступного дня після дня, коли 
сплинув строк позовної давності щодо витребування цього майна.  

З огляду на визначення поняття «заволодіння» для набувальної давності як 

правомірної дії, мабуть, доцільніше було б подати ст. 253 ЦК України у такій редакції:  

«1. Перебіг строку починається з наступного дня після календарної дати, настання 

події чи вчинення дії, з якою пов‘язано його початок». 

В межах правової регламентації набувальної давності розглянути можливість 

доповнення ст. 119 Земельного кодексу України юридичними особами поряд з фізичними 

особами як суб‘єктами набуття речового права на землю за набувальною давністю. 

Відповідним чином з метою узгодження питання набуття права власності на земельну ділянку 

у зв‘язку з набуттям права власності на будівлю, що на ній знаходиться, запропоновано 

доповнити положення ст. 119 Земельного кодексу України відповідною нормою.   
По-друге, деталізація положень проєкту концепції у розрізі майже всіх цивільно-

правових конструкцій, починаючи від особистих немайнових прав фізичних та 

юридичних осіб і закінчуючи нормативними приписами спадкового права, свідчать про 

те саме, необхідність переосмислення місця часових величин у механізмі правового 

регулювання відповідних суспільних відносин на користь цивільного обороту та 

створенню оптимальної моделі правової охорони прав та законних інтересів учасників 

таких соціально-обумовлених взаємин.  

Висновки. Отже, часові величини відіграють визначальну роль у правовій 

регламентації суспільних відносин, що є предметом цивільного права, саме як складовий 

елемент механізму їх правового регулювання, що забезпечує визначення темпоральних 

меж здійснення певних цивільних прав та виконання відповідних цивільних обов‘язків. 

Запропонована модель оновлення цивільного законодавства частково відтворює шляхи й 
засоби до впровадження часових елементів у структуру механізму правового 

регулювання цивільних правовідносин з огляду на відповідний правовий інститут. 
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Однак, зважаючи на викладені положення щодо цього у вказаному проєкті, необхідно 

запропонувати такі міркування стосовно загальних положень про строки та терміни у 

ЦК України: 1) унормувати природу позовної давності відповідно до міжнародного 

досвіду і сутності цієї категорії; 2) визначитись з особливостями перебігу цього виду 

строку (початок, закінчення, підстави переривання та зупинення); 3) з урахуванням 

досвіду європейського законодавства виокремити давність як різновид соціально-

правової категорії комплексного характеру за сферою застосування, де унормувати її 

види та співвідношення останніх; 4) упорядкувати нормативне підґрунтя набувальної 

давності, де з урахуванням досвіду судової практики та законодавства інших країн 

забезпечити повноцінну реалізацію мети її впровадження у вітчизняне правове поле. 

Стосовно спеціальних положень цивільного законодавства в частині темпоральних 
величин, то щодо кожного інституту необхідно висловити ті чи інші пропозиції, які 

мають забезпечити реалізацію вищезазначеної мети часу, як соціально-правової 

категорії, що стане предметом подальших досліджень.  

Цивільно-правова сутність часу має різноаспектне втілення, особливо з огляду на 

сферу його застосування залежно від того чи іншого правового інституту. Концепція 

оновлення ЦК України частково враховує наявні потреби в удосконаленні правової 

регламентації темпоральних величин, однак потребує доопрацювання з огляду на 

викладене та визначені напрями подальших наукових розвідок у цій сфері.  
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ABSTRACT 
Viktor Makovii. Temporary values in the paradigm of modernization of civil legislation. The 

article contains a study of the place of temporal quantities in the concept of updating the Civil Code of 
Ukraine in view of their legal nature, place and importance in the structure of the mechanism of legal 
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regulation of civil relations. It is emphasized that time values play a decisive role in the legal regulation of 

public relations, which is the subject of civil law, as an integral part of the mechanism of their legal 
regulation, which provides temporal boundaries of certain civil rights and relevant civil obligations. 

It is noted that the proposed model of updating civil legislation partially reproduces the ways and 
means to introduce temporal elements into the structure of the mechanism of legal regulation of civil 
relations in view of the relevant legal institution. In fact, considerations have been proposed to improve 
the provisions of this concept both in terms of general provisions on terms and deadlines under the Civil 
Code of Ukraine, and within individual legal institutions. 

In particular, it is proposed to: standardize the nature of the statute of limitations in accordance 

with international experience and the essence of this category; to determine the peculiarities of the course 
of this type of term (beginning, end, grounds for interruption and suspension); taking into account the 
experience of European legislation to single out the statute of limitations as a kind of socio-legal category 
of a complex nature in the field of application, where to normalize its varieties and the ratio of the latter; 
to streamline the normative basis of the acquisitive prescription, where, taking into account the 
experience of judicial practice and the legislation of other countries, to ensure the full realization of the 
purpose of its introduction into the domestic legal field. 

With regard to the special provisions of civil law in terms of temporal values, there are proposals 
that should ensure the implementation of the above purpose of time, as a socio-legal category that will be 

the subject of further research. In particular, attention is paid to the prospect of improving the place of 
time values in the mechanism of legal regulation of personal non-property rights of individuals and legal 
entities, hereditary relations, where these legal categories should ensure the stability of civil turnover and 
create an optimal model of legal protection of rights and legitimate interests of participants. 

Keywords: time values, concept, update of civil legislation, update of civil legislation, 
prescription, limitation of actions, acquisitive prescription, modernization, recodification. 
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АДАПТАЦІЯ НОРМ НАДАННЯ ДЕРЖАВНИХ 

ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ В УМОВАХ 

ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ 
 
 

У статті розглянуто питання цифрової трансформації в юридичній площині надання 
електронних послуг. Наведено основні стовпи цифрової трансформації, затверджені ООН, стандарти 
ЄС та  Ради Європи. Автором розглянуто динаміку EGDI-індексу  та E-Participation індексу в Україні, 

субіндексів EGDI за 2003–2020 роки, що відображає значні розбіжності в розвитку цифрових 
технологій та падіння індексу людського капіталу. Створена в 2020 року онлайн-платформа «Дія» 
поступово наповнюється новими видами послуг та базами даних Державних реєстрів. У статті 
порушено питання врахування сучасного територіального стану України, частина якої анексована в 
Криму та окупована на Донбасі, що ускладнює надання електронних послуг ВПО.  

Через це постійно виникають правові колізії з документами тимчасово-переміщених осіб 
(ВПО), які втрачають право купити нерухомість, оформити кредити, пенсії, права на об‘єкти 
інтелектуальної власності, інші майнові права. Стаття містить огляд питань електронної 

ідентифікації, автентифікації та довірчих послуг (eIDAS), що забезпечує основу для транскордонної 
електронної ідентифікації, автентифікації та сертифікації в ЄС й повинна синхронно 
впроваджуватися в Україні. Проаналізовано Концепцію розвитку електронного урядування в Україні  
щодо неврегульованості питання електронної ідентифікації та автентифікації фізичних та юридичних 
осіб під час взаємодії з органами влади. Узагальнено низку правових колізій з наявністю паперових 
та електронних документів в Державних реєстрах, відсутність яких унеможливлює отримання 
тимчасово-переміщеними особами електронних послуг. 

Ключові слова: цифрова трансформація, електронні послуги, електронний уряд, 
е-паспорти, е-свідоцтва про народження; е-довідка ВПО; е-студентський квиток. 
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