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ГРОШІ В СИСТЕМІ ОБ'ЄКТІВ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА 

 

Биряк Л. П., Сумський державний університет, Ю-41 

 

Ніхто не уявляє свого життя без наявності грошей у своїй кишені, 

вони являють собою необхідний для існування елемент. Будь-яку дію 

на ринку не можна уявити без грошей, адже інформація сприймається 

легше, коли вона підноситься у грошовій формі. Гроші є особливим 

об’єктом цивільного права. Саме тому, дослідження цієї теми є 

актуальним у наш час і заслуговує особливого розгляду.  

Фізичні та юридичні особи виступають у цивільно-правових 

відносинах елементом для задоволення власних інтересів та потреб. 

Не існує таких суспільних відносин, що позбавлені об'єкта, бо такі 

відносини потрібно вважати безглуздими. 

 Об’єктами цивільного права слід вважати нематеріальні та 

матеріальні блага, за допомогою яких виникають цивільні 

правовідносини [1, c.19]. 

Відповідно до статті 177 Цивільного кодексу України об’єктами 

цивільних прав є речі, у тому числі цінні папери та гроші, інше майно, 

майнові права, послуги, результати робіт, результати інтелектуальної, 

творчої діяльності, інформація та інші матеріальні й нематеріальні 

блага [2].  

Речі - найпоширеніші об'єкти цивільного права. Під річчю 

розуміють все те, що може задовольнити будь-яку потребу з приводу 

якої виникають цивільні правовідносини. 

Гроші є особливою категорією об'єктів цивільного права, бо є 

загальним еквівалентом і тому їм властивий цілий ряд різноманітних 

особливостей. 

Гроші відносять до числа замінних речей, які визначаються 

родовими ознаками. Грошовою особливістю потрібно вважати те, що 

їх оцінюють не за кількістю грошових знаків, а за числом грошових 

одиниць та вони являють собою універсальний еквівалент вартості 

будь-яких товарів [3, c. 114]. 

Відповідно до ст. 99 Конституції України гривня є грошовою 

одиницею України [4]. Відповідно до статті 192 Цивільного кодексу 

України національною валютою є гривня. Хоча, можливість 

використання валют інших держав не виключається у порядку та 

випадках встановлених законом [2].  
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Гроші є загальною мірою вартості послуг, речей, робіт та інших 

матеріальних та нематеріальних благ, а також тих втрат, що можуть 

зазнавати учасники цивільних правовідносин. Будь-який борг можна 

заплатити за допомогою грошей, їх використовують як загальний 

еквівалент необхідний для оцінки суспільної корисності, як єдину 

міру вартості, врахування соціальної або економічної цінності 

матеріальних або нематеріальних благ. Гроші допомагають визначити 

вартісні характеристики певних правомірних або неправомірних дій 

суб'єктів цивільних правовідносин [5]. 

Таким чином, гроші являють собою особливу категорію об’єктів 

цивільного права, вважається, що вони оцінюються не тільки за 

кількістю грошових знаків, а й кількістю грошових одиниць, ще й 

становлять універсальний еквівалент вартості будь-якого товару. Вони 

є загальною вартістю робіт, послуг, речей та інших матеріальних та 

нематеріальних благ. 
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