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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 
Актуальність теми. Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 

недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною 
цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і 
спрямованість діяльності держави. Утвердження і забезпечення прав і свобод 
людини є головним обов’язком держави. 

Одним з основних природних прав кожної людини є право на продовження 
роду. Реалізувати це право людина може через батьківство. Згідно зі ст. 51 
Конституції України сім’я, дитинство, материнство і батьківство охороняються 
державою. Однак частина людей позбавлена можливості реалізувати своє право 
на батьківство з медичних причин, а саме через безпліддя.  

Проблема безпліддя широко поширена у всьому світі, тому з метою її 
вирішення лікарями були розроблені новітні методики лікування безпліддя – 
допоміжні репродуктивні технології (ДРТ). 

Саме за допомогою допоміжних репродуктивних технологій людина може 
реалізувати свої репродуктивні права. У сучасному світі відбувається активний 
розвиток науки і технологій, що призводить до появи нових суспільних 
відносин, які потребують правового регулювання. Одним з яскравих прикладів 
нових суспільних відносин є правовідносини, що виникають при застосуванні 
допоміжних репродуктивних технологій.  

У науковій літературі правовим аспектам допоміжних репродуктивних 
технологій не приділено значної уваги. Загалом допоміжні репродуктивні 
технології розглядалися вітчизняними і зарубіжними науковцями, зокрема, у 
контексті права на життя ДРТ розглядали Н. І. Беседкіна, М. В. Бориславська, 
Л. В. Ґудзь, у сфері репродуктивних прав – Р. О. Стефанчук, О.Р. Шишка. В 
аспекті договірних відносин ДРТ розглядались у наукових статтях 
Н. А. Аблятіпової, С. В. Антонова, І. В. Венедиктової, Р. А. Майданика, 
О. О. Пунди, К. М. Світнева, Н. В. Хараджи, О. А. Явора. Питанню донорства у 
допоміжних репродуктивних технологіях присвячена стаття І. Сенюти. До 
числа науковців, які працювали над різними аспектами сурогатного 
материнства та правового статусу ембріона людини, належать 
М. В. Антокольська, В. А. Ватрас, А. В. Майфат, М. М. Малеїна, 
З. В. Ромовська, М. В. Сопель, С. Г. Стеценко, Ю. Ю. Таланов, С. С. Шевчук.  

Досліджуючи нові відносини, що виникають у суспільстві, сучасна 
юридична наука формує пропозиції та рекомендації, і тим самим впливає на 
розвиток національного законодавства.  

Наукові дослідження у сфері застосування ДРТ є актуальними, що 
зумовлено відсутністю належного правового регулювання зазначених відносин 
в Україні. Нові розробки у галузі репродуктивної медицини привертають увагу 
до правових аспектів застосування програм допоміжних репродуктивних 
технологій, які використовуються при лікуванні безпліддя. Також однією з 
основних проблем регулювання правовідносин, що виникають при застосуванні 
ДРТ, є невизначеність термінів та понять на законодавчому рівні. Зокрема, 
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невизначеними у чинному законодавстві України залишаються такі поняття, як 
«сурогатне материнство», «сурогатна мати», «потенційні батьки», «донор 
ембріона», «донор репродуктивних клітин (гамет)», не врегульованими також 
залишаються питання вікових меж для осіб, яким можуть бути проведені ДРТ, 
питання проведення ДРТ незаміжнім жінкам та неодруженим чоловікам. З 
огляду на актуальність цих ДРТ на сьогодні є недостатньо вивченими у 
цивільному праві.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема 
дисертаційного дослідження виконана згідно із планом науково-дослідної 
роботи відділу проблем цивільного, трудового і підприємницького права 
Інституту держави і права ім. В. М. Корецького Національної академії наук 
України у рамках комплексних цільових програм «Проблеми цивільних 
правовідносин в сучасній Україні» (номер державної реєстрації 
РК 0110U008117), «Актуальні проблеми права власності і цивільних 
правовідносин в сучасній Україні» (номер державної реєстрації 
РК 0112U007722).  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 
вирішення теоретичних та практичних проблем, пов’язаних із цивільно-
правовим регулюванням відносин із застосування допоміжних репродуктивних 
технологій; розробка практичних пропозицій щодо вдосконалення 
національного законодавства у сфері застосування допоміжних репродуктивних 
технологій. 

Для досягнення поставленої мети були сформульовані такі завдання:  
– визначити особливості правової регламентації відносин, що виникають у 

зв’язку із застосуванням допоміжних репродуктивних технологій;  
– розкрити зміст понять «сурогатна матір», «потенційні батьки», «донор 

репродуктивних клітин (гамет)», «донор ембріона»; 
– сформулювати дефініції понять, які є найбільш уживаними у правовій 

регламентації застосування допоміжних репродуктивних технологій, з 
урахуванням положень Цивільного кодексу України та сучасної доктрини 
цивільного права; 

– з’ясувати правове становище, обсяг прав і обов’язків учасників 
правовідносин із застосування допоміжних репродуктивних технологій; 

– визначити правову природу договору сурогатного материнства, розкрити 
його зміст, порядок та умови укладання, а також визначити його місце серед 
інших цивільно-правових договорів; 

– встановити договори, які застосовуються для регулювання правовідносин 
із застосування допоміжних репродуктивних технологій; 

– розробити пропозиції та рекомендації правового регулювання 
застосування допоміжних репродуктивних технологій для чинного 
законодавства України. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають у сфері 
застосування допоміжних репродуктивних технологій.  
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Предметом дослідження є цивільно-правове регулювання відносин, 
пов’язаних із застосуванням допоміжних репродуктивних технологій. 

Методи дослідження. Методами дослідження, які використовувалися у 
процесі роботи над дисертацією, є: порівняльно-правовий – під час аналізу 
національних правових норм, а також законодавства та наукової юридичної 
літератури інших країн (підрозділи 1.1, 1.2, 2.3); історично-правовий – під час 
дослідження розвитку законодавства, що регулює допоміжні репродуктивні 
технології в Україні та у зарубіжних країнах (підрозділи 1.2, 1.3); аналізу та 
синтезу – для з’ясування змісту та формулювання правового визначення понять 
«потенційні батьки» (підрозділ 2.1), «сурогатна матір» (підрозділ 2.2), «донор 
репродуктивних клітин (гамет)», «донор ембріона» (підрозділ 2.3); формально-
логічний метод дозволив виявити суперечності та прогалини у чинному 
законодавстві України, яке регулює відносини у досліджуваній сфері, та 
запропонувати власні пропозиції щодо його вдосконалення (підрозділи 2.1, 2.2, 
2.3, 3.2); формально-юридичний метод – для формулювання власних визначень 
правових норм та дефініцій, що стосуються допоміжних репродуктивних 
технологій (підрозділи 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2). 

Нормативною та емпіричною базою дослідження стали нормативно-
правові акти України, міжнародні нормативно-правові акти, законодавство 
зарубіжних країн, вітчизняна та зарубіжна наукова література, окремі 
прецедентні справи США.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація є 
першим комплексним дослідженням в Україні цивільних та сімейних 
правовідносин, які виникають при застосуванні допоміжних репродуктивних 
технологій. У дисертації комплексно досліджено правове регулювання 
відносин, які виникають між потенційними батьками і сурогатною матір’ю, між 
донорами і реципієнтами репродуктивних клітин та ембріонів.  

У результаті аналізу норм чинного законодавства України, міжнародних 
нормативно-правових актів, норм зарубіжного законодавства, а також судової 
практики сформульовано наукові та теоретичні положення і пропозиції стосовно 
удосконалення національного законодавства, які містять наукову новизну і 
виносяться на захист: 

вперше: 
1) з огляду на відсутність легального визначення і закріплення зазначених 

нижче понять запропоновано їх авторське визначення: 
– «сурогатне материнство» – це метод допоміжних репродуктивних 

технологій, який полягає у виношуванні іншою жінкою (сурогатною матір’ю) 
ембріона людини, зачатого потенційними батьками або одним з них і донором, 
з метою, народження дитини і передачі її потенційним батькам; 

– «потенційні батьки» – це повнолітні дієздатні особи, що звернулися або 
були направлені за медичними показаннями до закладу охорони здоров’я, який 
проводить ДРТ, з питань свого репродуктивного здоров’я з метою лікування і 
народження дитини шляхом застосування допоміжних репродуктивних 
технологій; 
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– «донор репродуктивних клітин (гамет)» – це повнолітня дієздатна, 
фізично і психічно здорова фізична особа, яка за добровільною письмовою 
згодою надає свої гамети (сперму або ооцити) іншій особі для використання 
при лікуванні безпліддя; 

– «донор ембріона» – це повнолітні дієздатні фізичні особи, у яких після 
проведення програми допоміжних репродуктивних технологій, у кріобанку 
залишились невикористані кріоконсервовані ембріони, і які за добровільною 
письмовою згодою надають їх іншій особі для використання у лікуванні 
безпліддя; 

2) аргументовано необхідність законодавчого закріплення державної 
реєстрації народження дитини у результаті застосування допоміжних 
репродуктивних технологій для незаміжньої жінки або неодруженого чоловіка 
за заявою одного з батьків; 

3) визначено коло осіб, які можуть вирішувати долю кріоконсервованих 
ембріонів та гамет у випадку загибелі одного із потенційних батьків та у 
випадку загибелі обох потенційних батьків. Для регулювання цього питання 
запропоновано підхід, за яким у випадку смерті одного із подружжя подальшу 
долю кріоконсервованих ембріонів має вирішувати той з подружжя, який його 
пережив. У випадку смерті обох із подружжя питання майбутнього ембріона 
мають вирішувати близькі родичі подружжя, а саме батьки, рідні брати чи 
сестри. Укладаючи договір кріоконсервації ембріонів, подружжя може 
зазначити у ньому особу з числа своїх родичів, котра після їх смерті зможе 
вирішити долю ембріонів, що залишились у кріобанку, незалежно від порядку 
спадкування. І саме ця особа може вирішити, знищувати ембріони чи передати 
їх іншим потенційним батькам для застосування ДРТ; 

4) зважаючи на відсутність правового регулювання видів сурогатного 
материнства, обґрунтовано законодавче їх закріплення за ознакою 
спорідненості сурогатної матері і дитини, і запропоновано доповнити ст. 48 
Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» 
частиною п’ятою такого змісту: «Види сурогатного материнства за ознакою 
спорідненості сурогатної матері і дитини: гендерне сурогатне материнство – за 
якого сурогатна матір має генетичний зв’язок з дитиною; гестаційне сурогатне 
материнство – за якого сурогатна матір не має генетичного зв’язку з дитиною. 
В Україні дозволено застосування виключно гестаційного виду сурогатного 
материнства»; 

5) обґрунтовано необхідність доповнити Наказ МОЗ № 787 від 
09.09.2013р. «Про затвердження Порядку застосування допоміжних 
репродуктивних технологій в Україні» пунктом 5.30 і викласти його у такій 
редакції: «Донори гамет та ембріонів не мають батьківських прав та не можуть 
брати на себе батьківські обов’язки щодо дитини, яка була зачата з 
використанням їх генетичного матеріалу. Донор не має права встановлювати 
особу реципієнта, а також дитини, яка народилась у результаті використання 
його репродуктивних клітин»; 
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6) обґрунтовано, що з метою захисту інтересів сторін договору 
комерційного сурогатного материнства, грошову компенсацію, яка 
виплачується сурогатній матері після народження дитини, слід передавати на 
депозит нотаріуса до моменту передачі дитини потенційним батькам. Таким 
чином інтереси кожної зі сторін будуть захищені. 

Удосконалено: 
7) визначення таких понять: 
– «сурогатна мати» – це повнолітня дієздатна, фізично і психічно здорова 

жінка, що має власну здорову дитину, і надала свою добровільну письмово 
оформлену згоду виносити, народити і передати дитину потенційним батькам 
на основі договору за плату чи безоплатно. У жінки мають бути відсутні 
медичні протипоказання до проведення сурогатного материнства; 

– «репродуктивні права» – це похідні від права на охорону здоров’я 
особисті немайнові права фізичної особи, які пов’язані з репродуктивним 
здоров’ям людини, і полягають у здатності людини вільно приймати рішення 
стосовно народження дитини, кількості та інтервалів між народженням дітей, 
застосування ДРТ; 

– «медична послуга» – це діяльність, що здійснюється на підставі 
договору, яка полягає у вчиненні послідовно визначених дії або комплексу дій 
виконавцем (медичним закладом або медичним працівником) щодо проведення 
консультування, діагностичних заходів, лікування, реабілітаційних та 
профілактичних заходів. 

Набуло подальшого розвитку положення про те, що: 
8) об’єктом відносин із застосування ДРТ є послуги, пов’язані з 

використанням допоміжних репродуктивних технологій; 
9) договірні правовідносини зі штучного запліднення – це врегульовані 

нормами права вольові, двосторонні, зобов’язальні, активні правовідносини, які 
виникають на підставі договору. Суб’єктами цих правовідносин є фізичні та 
юридичні особи. Об’єктом цих правовідносин є відносини із надання послуг, 
пов’язаних з використанням допоміжних репродуктивних технологій;  

10) договірні правовідносини із сурогатного материнства – це врегульовані 
нормами права вольові, двосторонні, зобов’язальні, активні, правовідносини, 
які виникають на підставі договору. Суб’єктами цих правовідносин є фізичні та 
юридичні особи. Об’єктом цих правовідносин є відносини з надання послуг, 
пов’язані з використанням сурогатного материнства; 

11) договір сурогатного материнства є цивільно-правовим, двостороннім, 
консенсуальним договором; 

12) допоміжні репродуктивні технології проводяться за медичними 
показаннями для подружжя, незаміжньої жінки, неодруженого чоловіка. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що основні 
положення дисертації та висновки автора можуть бути використані:  

– у нормотворчій діяльності – для внесення змін та доповнень у чинні 
нормативно–правові акти України або розробки та прийняття нових, що 
регулюватимуть відносини з допоміжних репродуктивних технологій, а також 
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при укладанні договорів сурогатного материнства, донорства гамет та 
ембріонів; 

– у науково-дослідній сфері – для нових досліджень проблем правового 
регулювання відносин у сфері допоміжних репродуктивних технологій;  

– у навчальному процесі – для застосування під час викладання курсу 
дисциплін «цивільне право», «сімейне право» (довідка про впровадження 
наукових розробок у освітньо-виховний процес Київського національного 
університету технологій та дизайну від 19 вересня 2017 року). 

Апробація результатів дисертації. Окремі результати дисертаційного 
дослідження були оприлюднені на: 1) міжнародних науково-практичних 
конференціях «Осінні наукові читання – 2011» (м. Київ, 22 листопада 2011 р.); 
«Верховенство право, законність та права людини» (м. Київ, 28–29 червня 2012 р.); 
«Вплив юридичної науки на розвиток міжнародного та національного 
законодавства» (м. Харків, 06–07 квітня 2013 р.);  «Сучасний вимір держави і права» 
(м. Львів, 24–25 травня 2013 р.); «Пріоритети розвитку юридичних наук у 
ХХІ столітті» (м. Одеса, 07–08 червня 2013 р.); «Правові реформи в Україні: реалії 
сьогодення» (м. Харків, 08–09 червня 2013 р.); «Актуальні питання теорії та практики 
застосування сучасного вітчизняного та міжнародного права» (м. Київ, 15–16 червня 
2013 р.);  «Юридичні наукові дискусії як фактор сталого розвитку правової доктрини 
та законодавства» (м. Київ, 08–09 квітня 2016 р.); «Європейська традиція в 
міжнародному праві: реалізація прав людини» (м. Братислава, Словацька 
Республіка, 06–07 травня 2016 р.);  «Пріоритетні завдання та стратегії розвитку 
юриспруденції у світовій науці» (м. Сладковічево, Словацька Республіка, 28–
29 жовтня 2016 р.); 2) First International educational and scientific forum «Human 
rights: theory and practice» (Poland, January 23-28, 2017). 

Публікації. Основні теоретичні, практичні положення та результати 
дослідження відображені у 18 наукових публікаціях, з яких 5 – статті у фахових 
виданнях України, 2 – у фаховому виданні іноземної держави, 11 – тез 
доповідей на науково-практичних конференціях, з яких 3 – іноземних.  

Структура дисертації. Дисертація складається із переліку умовних 
позначень, вступу, трьох розділів, поділених на вісім підрозділів, висновків, 
списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації – 
258 сторінок, з яких основного тексту – 208 сторінок, список використаних 
джерел – 31 сторінка (281 найменування), додатки на 4 сторінках. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження, вказується на 

зв’язок роботи з науковими планами, програмами, темами, визначаються мета 
та завдання, об’єкт і предмет дослідження, висвітлюються методологічні засади 
роботи, формулюються її наукова новизна, та практичне значення, наводяться 
відомості про апробацію та опублікування одержаних результатів дисертації, її 
структуру та обсяг. 
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Розділ 1 «Теоретико-методологічні засади правового регулювання 
відносин, що виникають при застосуванні допоміжних репродуктивних 
технологій» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Права людини, які пов’язані із застосуванням 
допоміжних репродуктивних технологій» досліджено репродуктивні права та їх 
місце у системі прав людини. Виокремлено такі підходи до визначення місця 
репродуктивних прав: перший полягає у розумінні репродуктивних прав, як 
частини права на життя; другий ґрунтується на тому, що репродуктивні права є 
складовою права на здоров’я; третій підхід визначає репродуктивні права, як 
окремий вид немайнових прав особи. Досліджено законодавче закріплення 
репродуктивних прав на міжнародному рівні. 

Розглянуто етико-правові проблеми, які пов’язані із застосуванням ДРТ. 
Визначено, що репродуктивні права є комплексними і включають дві складові: 
1) право на продовження роду; 2) право на репродуктивне здоров’я. Розглянуто 
зміст цих прав. 

Встановлено, що репродуктивні права не можуть бути розглянуті, як 
окремо існуюча група прав, вони мають бути виділені не в окрему групу прав, а 
в окрему підгрупу прав, які пов’язані з правом на охорону здоров’я. Визначено, 
що об’єктом репродуктивних прав є репродуктивне здоров’я людини. 

У підрозділі 1.2 «Становлення законодавства щодо застосування 
допоміжних репродуктивних технологій» розглянуто нормативно–правове 
регулювання застосування ДРТ на міжнародному рівні, в окремих зарубіжних 
країнах та в Україні. 

Визначено, що у правовому регулюванні ДРТ можна виділити три рівні: 
перший - міжнародний рівень; другий - рівень національного законодавства 
держави; третій - договірне регулювання. На рівні міжнародного законодавства 
досліджувані правовідносини будуть регулюватися міжнародними нормативно-
правовими актами. На рівні законодавства окремих держав це питання 
урегульовуватимуть норми конституції, кодифікованих актів, окремих законів 
та підзаконних нормативно-правових актів. Також досліджувані відносини 
можуть бути врегульовані за допомогою договорів, які укладатимуться між 
учасниками ДРТ у відповідності із нормами законодавства конкретної держави. 

З’ясовано, що національні законодавства містять суттєві відмінності у 
питанні визначення режимів та методів ДРТ, які можуть бути дозволені на їх 
території. Досліджуючи законодавство інших країн у сфері допоміжних 
репродуктивних технологій, встановлено, що нині існують різні режими у 
регулюванні допоміжних репродуктивних технологій, а саме: обмеження; 
дозвіл; невизначеність. 

Країнами, де діє режим обмеження є: Австрія, Голландія, Італія, 
Німеччина, Норвегія, Франція, Швейцарія, Швеція. 

Дозвільний режим для більшості методів допоміжних репродуктивних 
технологій діє у таких країнах: Австралія, Білорусія, Велика Британія, Вірменія, 
Греція, Грузія, Ізраїль, Іспанія, Індія, Казахстан, Канада, Киргизія, Молдова, 
Норвегія, Південно-Африканська Республіка, Росія, Таджикистан, Україна, а 
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також у деяких штатах США. З’ясовано, що   із цього режиму можна виділити 
ще один, - альтруїстичний. За такого режиму, зокрема, сурогатне материнство 
законодавчо дозволено, але лише на безоплатній основі, тобто сурогатна матір 
не може отримати фінансову компенсацію за виношування і народжування 
дитини. Альтруїстичне сурогатне материнство законодавчо закріплено у таких 
країнах, як: Австралія, Велика Британія, Греція, Канада. До країн, в яких може 
застосовуватися комерційне сурогатне материнство, належать: Білорусь, 
Вірменія, Грузія, Індія, Казахстан, Киргизія, Росія, Таїланд, Україна, а також 
окремі штати США (Іллінойс, Каліфорнія, Невада). 

Третій режим, який діє, – це режим невизначеності,  за якого ДРТ, з одного 
боку, не заборонені, але водночас в країні відсутнє законодавство, яке регулює 
відносини з ДРТ. До таких країн належать: Венесуела, Еквадор, Йорданія, 
Колумбія, Малайзія, Перу, Уругвай. 

На міжнародному рівні слід відзначити відсутність окремого нормативно-
правового акта, присвяченого регулюванню відносин у сфері ДРТ, але, 
водночас наявна низка міжнародних документів, присвячених захисту прав 
людини та репродуктивним правам, які можна розглядати через призму 
допоміжних репродуктивних технологій. 

У підрозділі 1.3 «Правовідносини, які виникають при застосуванні 
допоміжних репродуктивних технологій» розглянуто правовідносини у сфері 
ДРТ. 

Визначено, що досліджувані правовідносини мають елементи цивільних та 
сімейних правовідносин, отже, за своїм характером відносяться саме до 
комплексних правовідносин. За своєю суттю відносини із застосування 
допоміжних репродуктивних технологій є медичними послугами, які 
спрямовані на втручання у репродуктивне здоров’я людини з метою реалізації 
репродуктивних прав людини. З’ясовано, що  сімейні правовідносини 
виникають лише після народження дитини, а до цього моменту відносини між 
учасниками ДРТ регулюються укладеним договором та нормами цивільного 
права. 

Правовідносини з використання ДРТ за своїми функціями належать до 
регулятивних, оскільки вони регулюють взаємовідносини між учасниками; 
мають вольовий характер, тому що можуть виникати і реалізовуватися за умови 
волевиявлення учасників цих правовідносин, тобто вияв волі учасників є 
необхідним для досліджуваних відносин. Досліджувані правовідносини за 
характером здійснення права є зобов’язальними, а за характером поведінки 
зобов’язаної сторони – активні. 

Між учасниками правовідносин з використання ДРТ укладається договір, 
який є підставою виникнення досліджуваних відносин, а отже, вони належать 
до договірних відносин. 

При застосуванні ДРТ як медичних послуг здоров’я виступає в якості 
об’єкта впливу. Дії, які вчиняються при наданні цих медичних послуг, 
спрямовані на збереження, відновлення або поліпшення здоров’я. 
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Доведено, що юридичним об’єктом досліджуваних правовідносин є дії, 
результати яких не мають матеріального вияву. Що ж до матеріального об’єкта 
правовідносин з ДРТ, то він відсутній. 

Зміст правовідносин з використання ДРТ складають суб’єктивні права та 
обов’язки учасників цих правовідносин, закріплені у законодавстві та визначені 
у договорі. 

У правовідносинах з ДРТ слід виділити особисті немайнові 
правовідносини та договірні правовідносини. Особисті немайнові 
правовідносини з ДРТ виникають на підставі норм цивільного права; 
регулюються нормами цивільного права і полягають у охороні репродуктивних 
прав. Об’єктом зазначених відносин є особисте немайнове благо – 
репродуктивне здоров’я.  Договірні правовідносини з використання ДРТ 
виникають на підставі норм цивільного права; регулюються нормами 
цивільного права; учасники правовідносин є юридично рівними; захист 
порушених прав здійснюється судом. Об’єктом зазначених відносин є послуги 
із застосування ДРТ. 

Досліджувані відносини належать до цивільних правовідносин. Виділено 
ознаки договірних правовідносин з використання ДРТ: суб’єктний склад цих 
правовідносин (фізичні та юридичні особи); учасники цих правовідносин є 
юридично рівними і не перебувають у адміністративному підпорядкуванні один 
одному; вольовий характер цих правовідносин; підставою виникнення, 
припинення та зміни цих правовідносин є договір; захист прав і законних 
інтересів здійснюється у суді.  

Договірні правовідносини із штучного запліднення – це врегульовані 
нормами права вольові, двосторонні, зобов’язальні, активні, правовідносини, 
які виникають на підставі договору. Суб’єктами цих правовідносин є фізичні та 
юридичні особи. Об’єктом цих правовідносин є відносини з надання послуг, що 
пов’язані з використанням допоміжних репродуктивних технологій. 

Договірні правовідносини із сурогатного материнства – це врегульовані 
нормами права вольові, двосторонні, зобов’язальні, активні, правовідносини, 
які виникають на підставі договору. Суб’єктами цих правовідносин є фізичні та 
юридичні особи. Об’єктом цих правовідносин є відносини з надання послуг, що 
пов’язані з використанням допоміжних репродуктивних технологій. 

Розділ 2 «Суб’єкти правовідносин із застосування допоміжних 
репродуктивних технологій» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Правовий статус потенційних батьків, як суб’єктів 
правовідносин із застосування допоміжних репродуктивних 
технологій» досліджувався правовий статус потенційних батьків, розглянуто 
поняття «потенційні батьки». 

Розглянувши питання участі неодруженого чоловіка і незаміжньої жінки у 
допоміжних репродуктивних технологіях, дисертант пропонує визнати цих 
осіб, як суб’єктів правовідносин з ДРТ і закріпити це положення у 
законодавстві України шляхом внесення змін до ст. 123 СК України. 
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Проаналізувавши законодавство зарубіжних країн щодо визначення 
суб’єктів відносин з ДРТ методом сурогатного материнства за критерієм 
сімейного статусу, виділено три підходи: перший – суб’єктами ДРТ можуть 
бути тільки подружжя; другий – суб’єктами можуть бути подружжя або особи, 
які перебувають у фактичних шлюбних відносинах; третій – сімейний статус не 
має значення, тому суб’єктами можуть бути подружжя, особи, які перебувають 
у фактичних шлюбних відносинах, так і особи, які не перебувають у шлюбі. 

Запропоновано встановити верхню вікову межу для жінок і чоловіків щодо 
яких можуть бути застосовані ДРТ в Україні на рівні 50 років. Також 
пропонується легально закріпити положення про те, що у випадку розлучення 
подружжя після перенесення ембріона в організм сурогатної матері подружжя 
після народження дитини визнається і записується батьками дитини і має рівні 
права на дитину. 

У підрозділі 2.2 «Правовий статус сурогатної матері, як суб’єкта 
правовідносин із застосування допоміжних репродуктивних 
технологій» досліджено правовий статус сурогатної матері. Узагальнено 
підходи до визначення поняття «сурогатна матір».  

Розглянуто види сурогатного материнства  за ознакою спорідненості 
сурогатної матері і дитини. Досліджено поділ сурогатного материнства за 
фінансовою складовою на комерційне та некомерційне і обґрунтовано 
необхідність законодавчого їх закріплення.  

В результаті дослідження правового статусу сурогатної матері визначено її 
права на: 1) інформацію про усі медичні аспекти сурогатного материнства, а 
також про можливі ризики для здоров’я та мету проведення запропонованих 
досліджень і лікувальних заходів; 2) інформацію про усі правові аспекти та 
наслідки програми сурогатного материнства; 3) отримання грошової 
компенсації у випадку комерційного сурогатного материнства; 
4) відшкодування усіх фактичних витрат у зв’язку з вагітністю та пологами; 
5) відшкодування шкоди, яка може бути заподіяна їй з вини потенційних 
батьків. 

З’ясовано, що до обов’язків сурогатної матері належать: 1) виносити і 
народити дитину; 2) з моменту настання вагітності стати на облік у жіночій 
консультації закладу охорони здоров’я; 3) дати письмову нотаріально 
посвідчену згоду на запис потенційних батьків батьками дитини; 4) передати 
дитину, а також медичне свідоцтво про її народження потенційним батькам; 
5) дотримання усіх рекомендацій лікаря закладу охорони здоров’я, що 
проводитиме програму сурогатного материнства та спостерігатиме вагітність; 
6) надавати лікарю усю інформацію про стан свого здоров’я; 7) повідомляти 
потенційним батькам та лікарю інформацію про стан свого здоров’я та про 
перебіг своєї вагітності, а також про зміни у здоров’ї; 8) не вживати алкоголь, 
наркотичні та психотропні речовини, не палити, дотримуватись рекомендацій 
стосовно харчування та режиму дня; 9) не встановлювати особу дитини, яка 
була нею народжена; 10) не розголошувати конфіденційну інформацію щодо її 
участі у сурогатному материнстві. 
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У підрозділі 2.3 «Правовий статус донора репродуктивних клітин та 
донора ембріонів, як суб’єктів правовідносин із застосування допоміжних 
репродуктивних технологій»  досліджено правовий статус донорів 
репродуктивних клітин та ембріона.  

З’ясовано, що у законодавстві України відсутнє визначення понять «донор 
репродуктивних клітин», «донор ембріонів». Відповідно в роботі 
запропоновано визначення зазначених понять: «донор репродуктивних клітин 
(гамет)» – це повнолітня, дієздатна, фізично і психічно здорова фізична особа, 
яка за добровільною письмовою згодою надає свої гамети (сперму або ооцити) 
іншій особі для використання при лікуванні безпліддя; «донор ембріона» – це 
повнолітні дієздатні фізичні особи, у яких після проведення програми 
допоміжних репродуктивних технологій у кріобанку залишились невикористані 
кріоконсервовані ембріони, і які за добровільною письмовою згодою надають їх 
іншій особі для використання у лікуванні безпліддя. 

Визначено, що репродуктивні клітини є об’єктом правовідносин з 
донорства репродуктивних клітин. Також досліджено правовий режим 
ембріона. Доведено, що ембріон є специфічним об’єктом цивільних 
правовідносин, оборотоздатність якого є обмеженою. 

Встановлено, що чинним законодавством України не врегульовано, чи 
мають донори репродуктивних клітин батьківські права та обов’язки щодо 
дитини, яка народиться з використанням їх репродуктивних клітин. Тому 
запропоновано  закріпити у законодавстві України норму, яка 
встановлюватиме, що донори гамет та ембріонів не матимуть батьківських прав 
та не можуть брати на себе батьківські обов’язки щодо дитини, яка була зачата 
з використанням їх генетичного матеріалу. Також пропонується заборонити 
донору встановлювати особу реципієнта, а також дитини, яка народилась у 
результаті використання його репродуктивних клітин. 

Розділ 3 «Договірне регулювання правовідносин у сфері допоміжних 
репродуктивних технологій» складається з двох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Договори, які застосовуються для регулювання 
правовідносин у сфері допоміжних репродуктивних технологій» визначено, які 
договори можуть укладатись для регулювання відносин при застосуванні 
допоміжних репродуктивних технологій. Залежно від того, який саме вид ДРТ 
буде обрано, сторони укладатимуть відповідний договір. Визначено, що для 
регулювання правовідносин з надання медичних послуг методами ДРТ 
укладається договір щодо надання медичних послуг. Сторонами цього договору 
є потенційні батьки і заклад охорони здоров’я, де проводитимуться відповідні 
допоміжні репродуктивні технології. Цей договір можна визначити, як 
двосторонній, оплатний, консенсуальний цивільно-правовий договір. З’ясовано, 
що у зарубіжних країнах у правовідносинах із сурогатного материнства, крім 
закладу охорони здоров’я, бере участь посередник, з яким укладається договір 
на надання низки послуг потенційним батькам. Таким чином відбувається 
розподіл функцій між різними учасниками ДРТ, а саме: заклад охорони 
здоров’я надає медичні послуги; посередник надає організаційні та 
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консультативні послуги; адвокат надає юридичні послуги. Встановлено, що у 
правовідносинах з використання ДРТ, які стосуються організації участі 
потенційних батьків у програмі ДРТ, може укладатися договір про надання 
організаційних послуг. Сторонами цього договору є потенційні батьки і 
агентство з допоміжних репродуктивних технологій. Предметом такого 
договору є надання агенцією ряду послуг для потенційних батьків.  

У правовідносинах із сурогатного материнства укладається договір, 
сурогатного материнства. Сторонами цього договору є сурогатна матір і 
потенційні батьки. Для регулювання правовідносин з донорства 
репродуктивних клітин укладається договір донорства гамет. Сторонами цього 
договору є донор та заклад охорони здоров’я, де проводитиметься донорство. 
Договір донорства гамет є двостороннім, відплатним, консенсуальним. 

У підрозділі 3.2 «Характеристика договору сурогатного 
материнства» досліджено договір сурогатного материнства. Встановлено, що 
сторонами договору сурогатного материнства є потенційні батьки та сурогатна 
матір. Заклад охорони здоров’я, де проводяться ДРТ, не є стороною договору 
сурогатного материнства, він є стороною договору про надання медичних 
послуг. 

За своєю структурою договір, що укладається при сурогатному 
материнстві, матиме такі складові: назва договору; інформація про сторони 
договору; роз’яснення термінів і понять, які вживаються у договорі; інформація 
про ризики та характер медичної послуги; предмет договору; права і обов’язки 
сторін; відповідальність сторін; ціна договору; строк договору; умови 
розірвання договору; інші умови; реквізити сторін. 

Визначено, що договір сурогатного материнства є цивільно-правовим, 
двостороннім, строковим, консенсуальним, оплатним або безоплатним. 
Укладається у письмовій формі та нотаріально посвідчується. Істотними 
умовами договору сурогатного материнства є: предмет, ціна, строки, заява 
сурогатної матері. 

 З метою захисту прав та інтересів сторін договору при комерційному 
сурогатному материнстві запропоновано компенсацію, яка має бути виплачена 
потенційними батьками сурогатній матері, передавати у депозит нотаріуса, де 
вона знаходитиметься до народження дитини. Доведено, що предмет договору 
сурогатного материнства становить послуга, яка полягає у тому, що сурогатна 
матір бере на себе зобов’язання виносити та народити дитину, дії сурогатної 
матері щодо передачі дитини потенційним батькам та дії потенційних батьків, 
які полягають в їх участі у програмі ДРТ та сплаті компенсації сурогатній 
матері (якщо компенсація передбачена договором). Встановлено, що ціну 
договору при некомерційному сурогатному материнстві складають лише 
обов’язкові поточні витрати, що включають в себе оплату усіх медичних 
заходів та консультацій, необхідних ліків, харчування, проживання (за 
необхідності) сурогатної матері, придбання для неї одягу, транспортні витрати 
та інші видатки, що можуть виникнути під час програми сурогатного 
материнства. При комерційному сурогатному материнстві, крім зазначених 
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вище витрат, сурогатній матері також сплачується грошова компенсація.  
Визначено випадки цивільно-правової відповідальності за договором 
сурогатного материнства: ненастання вагітності у сурогатної матері (у випадку 
вживання сурогатною матір’ю протизаплідних препаратів); настання власної 
вагітності у сурогатної матері; розголошення сурогатною матір’ю умов 
договору; якщо сурогатна матір зробить аборт, який не був узгоджений з 
потенційними батьками; одночасна участь у кількох різних програмах 
сурогатного материнства. З’ясовано, що сторони не можуть в односторонньому 
порядку відмовитися від договору сурогатного материнства після настання 
вагітності у сурогатної матері. Однак сторони мають право на односторонню 
відмову від договору –  до імплантації ембріона у тіло сурогатної матері; якщо 
вагітність не настане після імплантації сторони також мають право на 
односторонню відмову від договору.  

Запропоновано визначення поняття «договір сурогатного материнства» – 
це договір, за яким одна сторона (сурогатна матір) зобов’язується виносити, 
народити та передати дитину іншій стороні (потенційним батькам) за плату чи 
безоплатно.  

 
ВИСНОВКИ 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення й запропоновано нове 
вирішення наукової проблеми, що полягає у дослідженні правовідносин, які 
виникають при застосуванні допоміжних репродуктивних технологій. 
Проведене дослідження дало можливість сформулювати пропозиції та 
рекомендації, спрямовані на удосконалення цивільного законодавства України. 
Найбільш вагомими науковими результатами роботи є такі висновки. 

1. Допоміжні репродуктивні технології є медичними технологіями, які 
безпосередньо пов’язані з правом людини на охорону здоров’я. 

2. Репродуктивні права поділяються на дві складові: перша - це право на 
продовження роду, а друга - право на репродуктивне здоров’я. 

3. Зміст права на продовження роду становить можливість фізичної особи 
вільно, на власний розсуд визначати свою поведінку у сфері свого приватного 
життя стосовно того, коли і скільки народжувати дітей, інтервали між їх 
народженням, а також вирішувати - народжувати дітей у офіційно 
зареєстрованому шлюбі чи ні. Реалізувати право на продовження роду фізична 
особа може через народження власної дитини, як у природній спосіб, так і 
застосовуючи допоміжні репродуктивні технології. 

4. Право на репродуктивне здоров’я включає в себе: право на інформацію 
про репродуктивні права; право на захист репродуктивних прав; право на 
застосування ДРТ. 

5. Право на застосування ДРТ означає, що фізична особа може 
скористатися допоміжними репродуктивними технологіями у відповідності з 
умовами та порядком, визначеними національним законодавством. 

6. Право на інформацію про репродуктивні права означає, що фізична 
особа має право отримати усю необхідну їй інформацію про її репродуктивне 
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здоров’я; про діагностику, профілактику та лікування захворювань, пов’язаних 
з репродуктивною функцією; про методи ДРТ та їх переваги, недоліки та 
пов’язані з ними ризики; про виникнення можливих ускладнень під час 
проходження ДРТ.  

7. Запропоновано зміни до Сімейного кодексу України: 
 викласти ч. 2 ст. 123 у такій редакції: «У разі перенесення в 

організм іншої жінки (сурогатної матері) ембріона людини, зачатого 
подружжям (чоловіком та жінкою) або одним із подружжя і донором в 
результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій, батьками 
дитини є подружжя»;  

 викласти ч. 3 ст. 123 у такій редакції: «Подружжя визнається 
батьками дитини, народженої дружиною після перенесення в її організм 
ембріона людини, зачатого одним із подружжя (чоловіком або жінкою) та 
донором в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій»; 

 доповнити ст. 123 частиною 5 такого змісту: «У випадку 
розлучення подружжя після перенесення ембріону в організм сурогатної матері 
подружжя після народження дитини визнається і записується батьками дитини і 
має рівні права на дитину»; 

 доповнити ст. 123  частиною 6 такого змісту: «Жінка і чоловік, які не 
перебувають у шлюбі між собою, але знаходяться у фактичних шлюбних 
відносинах: проживають однією сім’єю та пов’язані спільним побутом, 
визнаються і записуються батьками дитини, народженої в результаті 
застосування допоміжних репродуктивних технологій, здійснених за їх 
письмової згоди. Такі особи можуть скористатися репродуктивними 
технологіями за наявності у них медичних показань до проведення допоміжних 
репродуктивних технологій»; 

 доповнити ст. 123 частиною 7 такого змісту: «У разі народження 
дитини сурогатною матір’ю для жінки (потенційної матері), яка не перебуває у 
шлюбі, запис про батька дитини у Книзі реєстрації народжень провадиться за 
прізвищем та громадянством жінки (потенційної матері), а ім’я та по батькові 
дитини записуються за її вказівкою. У разі народження дитини сурогатною 
матір’ю для чоловіка (потенційного батька), який не перебуває у шлюбі, запис 
дитини у Книзі реєстрації народжень провадиться за прізвищем, по батькові та 
громадянством чоловіка (потенційного батька), а ім’я дитини записується за 
його вказівкою».  

8. Доповнити Наказ МОЗ № 787 від 09.09.2013р. «Про затвердження 
Порядку застосування допоміжних репродуктивних технологій в Україні» 
пунктом 5.29 такого змісту: «Донор репродуктивних клітин зобов’язаний 
повідомляти лікарю усю інформацію про: стан свого здоров’я, перенесені 
раніше хвороби, наявність спадкових захворювань, свої шкідливі звички, а 
також, які лікарські засоби він приймав протягом останніх шести місяців перед 
процедурою донації, і відповідати на питання, поставлені лікарем». 

9. Запропоновано зміни до Закону України «Основи законодавства 
України про охорону здоров’я»: 
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 у частині 1 ст. 48 останнє речення викласти у такій редакції: «При 
застосуванні допоміжних репродуктивних технологій забезпечується 
анонімність донора та збереження лікарської таємниці»; 

 доповнити ст. 48 частиною 3 такого змісту: «Забороняється 
використання людського ембріона для комерційних, військових, промислових 
та інших, крім медичних, цілей, перелік яких визначений центральним органом 
виконавчої влади у сфері охорони здоров’я. Забороняється створювати ембріон-
гібрид, який складається з гамет людини і гамет тварини. Забороняється 
створювати ембріон-химеру, який складається з клітин більше ніж одного 
ембріона»; 

 доповнити ст. 48 частиною 4 наступного змісту: «За фінансовою 
складовою сурогатне материнство поділяється на комерційне та не комерційне. 
При комерційному сурогатному материнстві потенційні батьки оплачують 
витрати, пов’язані з проведенням ДРТ та пологами, і сплачують сурогатній 
матері грошову компенсацію у розмірі та порядку, визначеному договором 
сурогатного материнства. При не комерційному сурогатному материнстві 
потенційні батьки оплачують витрати, пов’язані з проведенням ДРТ та 
пологами, і не сплачують грошову компенсацію сурогатній матері»; 

 доповнити ст. 48 частиною 5 такого змісту: «Види сурогатного 
материнства за ознакою спорідненості сурогатної матері і дитини: гендерне 
сурогатне материнство, за якого сурогатна матір має генетичний зв’язок з 
дитиною; гестаційне сурогатне материнство, за якого сурогатна матір не має 
генетичного зв’язку з дитиною. В Україні дозволено застосування виключно 
гестаційного виду сурогатного материнства»; 

 доповнити закон статтею 48-1 такого змісту:  
«Стаття 48-1. Договір сурогатного материнства 

1. Договір сурогатного материнства – це договір, за яким одна сторона 
(сурогатна матір) зобов’язується виносити, народити та передати дитину іншій 
стороні (потенційним батькам) за плату чи безоплатно. 

2. Сторонами договору сурогатного материнства можуть бути 
повнолітні фізичні особи, які відповідають медичним вимогам, встановленими 
законом, іншими нормативно-правовими актами. 

3. Договір сурогатного материнства укладається у письмовій формі та 
посвідчується нотаріально. 

4. Істотними умовами договору сурогатного материнства є умова про 
предмет договору, умова про строки, умова про ціну договору, заява сурогатної 
матері. 

5. Договір сурогатного материнства є укладеним з моменту його 
нотаріального посвідчення. 

6. До договору сурогатного материнства застосовуються положення 
глав 52, 53 та 63 Цивільного кодексу України. 

7. Законом можуть бути передбачені особливості регулювання 
укладення та виконання договору сурогатного материнства». 
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АНОТАЦІЯ 

 
Головащук А. П. Цивільно-правове регулювання відносин, пов’язаних 

із застосуванням допоміжних репродуктивних технологій. – На правах 
рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 
міжнародне приватне право. – Інститут держави і права ім. В. М. Корецького 
НАН України, Київ, 2017. 

Дисертація є комплексним науковим дослідженням цивільних та сімейних 
правовідносин, які виникають при застосуванні допоміжних репродуктивних 
технологій. Проаналізовано законодавство України та зарубіжних країн у сфері 
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регулювання застосування ДРТ та визначено правові режими регулювання 
ДРТ.  

Проведено аналіз суб’єктного складу правовідносин із застосування ДРТ. 
Запропоновано визначення понять «сурогатна мати», «потенційні батьки», 
«донор репродуктивних клітин (гамет)», «донор ембріона». Досліджено 
правовий статус потенційних батьків, донора репродуктивних клітин, 
сурогатної матері, визначено їх права та обов’язки. Аналізується цивільно-
правовий статус ембріона людини. Розкриваються теоретичні підходи до 
визначення правового статусу ембріона людини. У дисертації досліджена 
цивільно-правова відповідальність сторін за договором сурогатного 
материнства. Визначено підстави та умови виникнення відповідальності, а 
також підстави звільнення від відповідальності. За результатами дослідження 
запропоновано вдосконалення законодавства України у сфері застосування 
ДРТ. 

Ключові слова: договір, допоміжні репродуктивні технології, ембріон, 
донор репродуктивних клітин, потенційні батьки, правовідносини, 
репродуктивні права, сурогатна матір, сурогатне материнство, штучне 
запліднення.  

 
АННОТАЦИЯ 

 
Головащук А. П. Гражданско-правовое регулирование отношений, 

связанных с применением вспомогательных репродуктивных технологий. 
– На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 
специальности 12.00.03 – гражданское право и гражданский процесс; семейное 
право; международное частное право. – Институт государства и права им. В. М. 
Корецкого НАН Украины, Киев, 2017. 

Диссертация является комплексным научным исследованием гражданских 
и семейных правоотношений, возникающих при применении вспомогательных 
репродуктивных технологий. Проанализировано законодательство Украины и 
зарубежных стран в сфере регулирования применения ВРТ и определены 
правовые режимы регулирования ВРТ. 

Проведен анализ субъектного состава правоотношений по применению 
ВРТ. Предложено определение понятий «суррогатная мать», «потенциальные 
родители», «донор репродуктивных клеток (гамет)», «донор эмбриона». 
Исследован правовой статус потенциальных родителей, донора 
репродуктивных клеток, суррогатной матери, определены их права и 
обязанности. Анализируется гражданско-правовой статус эмбриона человека. 
Раскрываются теоретические подходы к определению правового статуса 
эмбриона человека. В диссертации исследована гражданско-правовая 
ответственность сторон по договору суррогатного материнства. Определены 
основания и условия возникновения ответственности, а также основания 
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освобождения от ответственности. По результатам исследования предложено 
усовершенствование законодательства Украины в сфере применения ВРТ. 

Ключевые слова: договор, вспомогательные репродуктивные технологии, 
эмбрион, донор репродуктивных клеток, потенциальные родители, 
правоотношения, репродуктивные права, суррогатная мать, суррогатное 
материнство, искусственное оплодотворение. 

 
SUMMARY 

 
Golovaschuk A. P. Civil legal regulation of relations associated with the use of 

assisted reproductive technologies. – Manuscript copyright. 
PhD thesis in Legal Sciences, special field specialty 12.00.03 – Civil Law and 

Civil Procedure; Family Law; Private International Law. – Institute of State and Law 
V.M. Koretsky The National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2017. 

The legal regulation of assisted reproductive technologies (hereinafter – ART) 
are examinened in the dissertation. The law of foreign countries in the regulation of 
the use of ART is analyzed. Legal regimes regulating assisted reproduction are 
identified. Legal regimes as applied in ART in foreign countries are analyzed. 
Regulations governing relations in the use of ART are analyzed. 

The problems related to civil relations arising between the parties of donation of 
reproductive cells are investigeted. The legal status of donor gametes, his rights and 
duties are definied. The civil status of the human embryo is analyzed. Theoretical 
approaches to determining the legal status of the human embryo is revealed. 

One type of IVF – surrogacy is explored in the dissertation. Definitions of 
«surrogate mother», «potential parents», «donor of reproductive cells (gametes)», 
«donor embryo» are studied and defined. Right and obligations under the contract of 
surrogacy are covered. Current legislation of Ukraine in the field of ART is analyzed 
and attention is focused on the most urgent issues of the legal status of legal entities 
from the application of ART. 

The responsibility of the parties to the contract of surrogacy is explored in the 
thesis. Reasons and conditions of responsibility considered and grounds for 
exemption from liability. The author focuses on the characteristics of civil liability of 
the parties and considers various options of breach surrogacy agreement. Current 
legislation of Ukraine in the field of legal regulation of the use of surrogacy and civil 
liability is analized in the thesis. Analysis of test questions allowed us to determine 
the form and nature of civil liability under the contract of surrogacy. 

Scientific novelty of the results obtained is that the thesis is the first 
comprehensive study in Ukraine civil and family relationships that occur during 
assisted reproductive technology. Complex regulation of relations arising between 
intended parents and surrogate mother; between donors and recipients of reproductive 
cells and embryos is studied in the thesis. 

After analysing current legislation of Ukraine, international regulations, norms 
of foreign law and judicial practice  scientific and theoretical positions and proposals 
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for improvement of national legislation containing scientific novelty are formulated 
and submitted for the defence of a thesis: 

1. In the absence of legal regulation of state registration of the birth of a 
child as a result of assisted reproductive technologies for a single woman or a single 
man the need for legislative consolidation of state registration of birth of a child as a 
result of assisted reproductive technologies for a single woman or an unmarried man 
at the request of one of the prospective parents is argued or reasoned. 

2. Due to the absence of legal regulation of the necessity of securing legal 
rules governing the legal regime of the use of human embryos is proposed to 
supplement Art. 48 of the Law of Ukraine «Fundamentals of Legislation of Ukraine 
about Health Care» the third part as follows: «The use of human embryos for 
commercial, military and industrial purposes other than medical purposes listed by 
the central executive body in health care is prohibited. It is forbidden to create hybrid 
embryos, which consists of human gametes and animal gametes. It is prohibited to 
create chimera embryo, which consists of cells of more than one embryo». 
Consolidation of these rules will prevent the use of human embryos for purposes 
other than medical. 

3. The circle of persons who may decide the fate of cryopreserved embryos 
and gametes in case of death of one of the prospective parents and in case of death of 
both potential parents is specified. To defined regulate this issue the following 
technique is presented, in the case of death of one of spouses fate of cryopreserved 
embryos must be solved by the spouse who has survived. In case of death of the both 
spouses of question is decided by close relatives of the couple, such as parents, 
brothers or sisters. Concluding a contract of cryopreservation of embryos, the couple 
may indicate the person from among his relatives, who after their death will decide 
the fate of embryos that remain in cryobank. And that person may decide whether  to 
destroy embryos or transfer them to other prospective parents to undergo assisted 
reproduction. 

4. Considering the lack of regulation of types of surrogacy, their attachment 
of relationship on the basis of a surrogate mother and child are legally proved, and 
asked to amend Article 48 of the Law of Ukraine «Fundamentals of Legislation of 
Ukraine about Health Care» part five as follows: «Types of surrogacy for sign 
affinity of surrogate mother and the child, gender surrogacy in which the surrogate 
mother has a genetic link with the child; Gestational surrogacy in which the surrogate 
mother has no genetic connection with the child. The use of gestational surrogacy 
only is allowed in Ukraine». 

Keywords: contract, assisted reproductive technology, embryo, donor of 
reproductive cells, potential parents, legal, reproductive rights, surrogate mother, 
surrogacy, artificial insemination. 
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