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Теорія об’єктів завжди привертала увагу дослідників. І як у багатьох 
інших напрямах аналізу цивільних правовідносин між вченими так і не до-
сягнуто порозуміння в цьому питанні. 

Ми не будемо рухатися традиційним шляхом і знов і знов починати 
з відомих усім теорій, цитувати класиків і вибудовувати класифікації. Цього 
вже зроблено достатньо.

Ми бачили своїм завданням окреслити деяке коло об’єктів, правове 
регулювання яких викликає інколи просто інтерес, інколи – питання, інколи 
демонструє глибоку проблематику. Окремі з них регулюються масивом норм, 
і далеко не завжди цивільних; окремі обійдені увагою.

Ми пропонуємо також нетрадиційний погляд на об’єкти, які, здавалось, 
уже більш-менш «освоїлись» у науковому пізнанні та в практичній площині. 
Можливо, десь авторами ставиться питання трохи провокативно, але що за 
наука без цього – це не наука, а цілковита скука. Нам же практика не дає 
нудьгувати і вимушує ще і ще раз заглиблюватись у ті матерії, без яких не 
можна надати відповіді на питання, які хвилюють фахівців.

Крім того, останнім часом з’явилися і продовжують з’являтися об’єкти, 
які потребують окремого осмислення задля прийняття важливих рішень 
щодо їх належного регулювання в Цивільному кодексі з узгодженням норм 
про них у різних його книгах. Вимагають уваги такі новітні об’єкти, як ак-
тиви, в тому числі віртуальні, цифровий контент – вони вже «освоїлись» 
у нашому бутті, але не в правовій площині, тим більш науковій, де про них 
інформації обмаль.

Нарешті, хотілося б звернути увагу наших читачів на те, що нами зро-
блена спроба запровадити новий підхід до висвітлення проблематики науко-
вих обговорень – поміщення статей на одну тематику різних авторів, які 
додержуються протилежних чи в чомусь не співпадаючих точок зору. Зо-
крема у цій збірці це зроблено з приводу такого об’єкта, як газ. Завдяки 
цьому читач зможе не лише ознайомитися з поглядами автора, їх критикою 
та аргументами, а й зіставити все це з іншою позицією з властивою їй аргу-
ментацією. Нам видається, що такий підхід буде більш продуктивним, аніж 
звичайне цитування в статтях інших авторів з їхніми думками. Це дозволить 



ширше і глибше поглянути на проблему, власне, чого ми й прагнемо у своїх 
книжках.

Усе це дає підстави сподіватися, що книга зацікавить читачів, які хочуть 
розширити свої знання, погляди, досвід, а також що все написане нами ста-
не в пригоді при реформуванні нашого законодавства.

Професор І. Спасибо-Фатєєва
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