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КЛАСИФІКАЦІЯ ДОГОВОРІВ ПРО ДОПОМІЖНІ РЕПРОДУКТИВНІ 

ТЕХНОЛОГІЇ 

 

В статті досліджуються договори про допоміжні репродуктивні технології.  Досліджується  сутність поняття 

договору та договорів які регулюють репродуктивні відносини і їх значення в цивільному праві. Розглядається 

класифікація даних договорів. Встановлено, що класифікація договорів залежить від особливостей послуг, які є 

предметом договору. Класифікація договорів має не тільки теоретичне, а й важливе практичне значення. Так, 

виявлення спільних типових рис договорів і відмінностей між ними полегшує для суб’єктів правильний вибір виду 

договору, забезпечує його відповідність змісту регульованої діяльності. Крім того, класифікація сприяє подальшому 

вдосконаленню та систематизації законодавства, слугує меті кращого дослідження договорів Розглянута позиція, 

щодо того, що цивільно-правові договори є полісемічним поняттям і внаслідок того класифікуються як правочини і 

як зобов’язання, договір є їх різновидом.  
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На сьогоднішній день договір є одним з 

найважливіших інститутів цивільного права, 

оскільки регулює більшість цивільних 

відносин. Така ситуація зумовлена тим, що 

окрім того, що договір є підставою для 

виникнення, зміни чи припинення взаємних 

прав та обов’язків, цивільно-правовий договір 

виступає універсальною конструкцією у 

регулюванні будь-яких відносин, а, відтак, 

договірне регулювання цивільно-правових 

відносин є одним із основних інструментів у 

забезпеченні стабільності цивільного обороту.  

Питанням дослідження і вивчення догово-

рів і  саме договорів про допоміжні репродук-

тивні технології було присвячено багато праць 

видатних вчених, таких як: Н. Аблятіпова, О. 

Баллаєва, И. Луць, Т. Дробишевська, Я. 

Дрогонец, Л. Красавчикова, О. Лукашева, М. 

Малєїна, Г. Романовський, З. Ромовська, К. 

Світнев, І. Сенюта, Р. Стефанчук, С. Стеценко, 

О. Хазова, Н. Хараджа. 

Метою даної статті є  встановлення 

сутності поняття договору, а саме, тих 

договорів які регулюють репродуктивні 

відносини і їх значення в цивільному праві.  

Різноманітність відносин, що виникають в 

цивільному обороті на підставі договору, на 

що звертає увагу А. Б. Гриняк, зумовлює 

потребу класифікації цивільно-правових 

договорів. Слід зазначити, що така 

класифікація передбачає їх поділ на однорідні 

класифікаційні утворення (рід, тип, вид тощо) 

за тим чи іншим критерієм. Для класифікації 

договорів у доктрині цивільного права 

традиційно застосовуються два способи − 

дихотомії та спрямованості зобов’язання, яке 

породжується договором [1]. Найбільш 

притаманною для класифікації цивільно-

правових договорів є дихотомія, яка 

покладається на одну із трьох підстав. Перша з 

них − це розподіл обов’язків між сторонами, 

друга − наявність зустрічної вимоги і третя − 

це момент укладення договору. Таке вико-

ристання визначених підстав надало змогу ви-

ділити такі три пари договорів, як: одно-

сторонні та двосторонні, платні та безоплатні, 

а також реальні та консенсуальні [2]. 
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Не викликає заперечень позиція, щодо того, 

що цивільно-правові договори є полісемічним 

поняттям і внаслідок того класифікуються як 

правочини і як зобов’язання та їх різновид – 

договори [3]. 

Класифікація договорів має не тільки 

теоретичне, а й важливе практичне значення. 

Так, виявлення спільних типових рис 

договорів і відмінностей між ними полегшує 

для суб’єктів правильний вибір виду договору, 

забезпечує його відповідність змісту 

регульованої діяльності. Крім того, 

класифікація сприяє подальшому 

вдосконаленню та систематизації 

законодавства, слугує меті кращого 

дослідження договорів [4]. 

Найближчою за обсягом формою 

класифікації договорів, як слушно зазначає Н. 

Б. Солтис, є вид договору [5]. Так, ЦК України 

класифікує договори за сферами діяльності і 

розміщує їх у такій послідовності:  

1) договори про передачу майна у власність 

(купівля-продаж, поставка, контрактація, 

дарування, постачання енергетичними 

ресурсами тощо) (гл. 54–57); 

2) договори про передання майна у 

тимчасове користування (майновий найм, 

оренда, лізинг, житловий найм, побутовий 

прокат, безоплатне користування майном) (гл. 

58–60); 

3) договори про виконання робіт 

(побутовий підряд, будівельний підряд, підряд 

на проектні та пошукові роботи, договір 

аудиту тощо) (гл. 61); 

4) договори, направлені на встановлення 

зобов’язань із надання фактичних послуг (гл. 

67, 71–74);  

5) договори, направлені на встановлення 

зобов’язань з вчинення юридичних і 

фактичних послуг (гл. 68–70); 

6) договори про передачу результатів 

творчої діяльності (авторські, ліцензійні 

договори, договір франчайзингу, про передачу 

науково-технічної продукції тощо) (гл. 75–76); 

7) договори, направлені на встановлення 

зобов’язань з надання фінансових послуг (гл. 

67, 71–74); 

8) договори про спільну діяльність 

(установчий договір, про науково-технічне 

співробітництво тощо) (гл. 77); 

9) договір стосовно розпорядження майном 

на випадок смерті − спадковий договір (гл. 90). 

Вважаємо, що найбільш повно класифікація 

договорів про надання медичних послуг 

розкрита А. А. Герц, яка запропонувала такі 

види: 

І. Класифікація договорів про надання 

медичних послуг залежно від суб’єктного 

складу. 1. Види договорів про надання 

медичних послуг залежно від суб’єкта надання 

послуг (виконавця). Суб’єктами медичної 

діяльності можна вважати таких: – заклади 

охорони здоров’я; – фізичні особи, які 

здійснюють приватну медичну практику  

2. Види договорів про надання медичних 

послуг залежно від пацієнта.  

2.1. Залежно від громадянства: – договори 

про надання медичних послуг громадянам 

України; – договори про надання медичних 

послуг іно- земним громадянам; – договори 

про надання медичних послуг особам без 

громадянства; – договори про надання 

медичних послуг біженцю, котрі постійно 

проживають на території України. 

2.2. Залежно від того, на чию користь 

укладено договір про надання медичних 

послуг: – договори про надання медичних 

послуг із пацієнтами – замовниками послуги; – 

договори про надання медичних послуг із па- 

цієнтами – третіми особами, на користь яких 

іншими замовниками укладений договір про 

надання медичних послуг. 

2.3. Залежно від віку пацієнта: – договори 

про надання медичних послуг повнолітнім 

пацієнтам; – договори про надання медичних 

послуг неповнолітнім пацієнтам. 

ІІ. Класифікація договорів залежно від 

особливостей послуг, які є предметом 

договору: договір про надання 

косметологічних послуг; договір про 
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репродуктивні права фізичних осіб; договір 

про надання хірургічних послуг; договір про 

надання хірургічних послуг є різновидом 

договору про надання медичних послуг [6]. 

Таким чином, зважаючи на вищенаведене, 

доходимо висновку про доцільність визнання 

«типу» найбільш широкою за обсягом формою 

систематизації цивільно-правових договорів, а 

всі інші класифікаційні форми (підтипи, види, 

різновиди тощо) є лише його складовими 

частинами [7]. Отже, договір про застосування 

ДРТ є двостороннім, консенсуальним, 

оплатним, строковим правочином за яким 

одна сторона (медичний заклад) бере на себе 

зобов’язання надати медичну послугу із 

застосуванням методики допоміжних 

репродуктивних технологій, а інша сторона 

(пацієнт) зобов’язана оплатити вказані 

послуги у встановлений у договорі термін. 
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Беленко В.И. 

КЛАСИФИКАЦИЯ ДОГОВОРОВ О ВСПОМАГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ 

В статье исследуются договоры о вспомогательных репродуктивных технологиях. Исследуется сущность понятия 

договора, а именно договоров, которые регулируют репродуктивные отношения и их значения в гражданском 

праве. Рассматривается классификация данных договоров. Отмечено, что классификация договоров зависит от 

особенностей услуг, которые являются предметом договора. Классификация договоров имеет не только 

теоретическое, но и важное практическое значение. Выявление общих типичных черт договоров и отличий между 

ними облегчает для субъектов правильный выбор вида договора, обеспечивает его соответствие содержания 

регулируемой деятельности. Кроме того, классификация способствует дальнейшему совершенствованию и 

систематизации законодательства, служит цели лучшего исследования договоров. Рассмотренная позиция, 

относительно того, что гражданско-правовые договоры являются полисемичным понятием и в результате того 

классифицируются как правовые сделки и как обязательство, а договор является их разновидностью. 

Ключевые слова:  договор, обязательства, вспомогательные репродуктивные технологии, сделка, суррогатное 

материнство, медицинское учреждение, пациент. 
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Bilenko V.  

CLASSIFICATION OF AGREEMENTS ON ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNOLOGIES 

In the article agreements are investigated on auxiliary reproductive technologies. Essence of concept of agreement is 

investigated, namely agreements that regulate reproductive relations and their values in a civil law. Classification of these 

agreements is examined. It is marked that classification of agreements depends on the features of services that are the subject 

of agreement. Classification of agreements has not only theoretical but also important practical value. The exposure of 

general typical lines of agreements and differences between them facilitates the correct choice of type of agreement for 

subjects, provides his accordance of maintenance to the managed activity. Classification of agreements has not only 

theoretical but also important practical value. The exposure of general typical lines of agreements and differences between 

them facilitates the correct choice of type of agreement for subjects, provides his accordance of maintenance to the managed 

activity. In addition, classification assists further perfection and systematization of legislation, serves a purpose of the best 

research of agreements. Considered position, in relation to that civil legal agreements are a polysemy concept and as a result 

of that classified as legal transactions and as an obligation, and an agreement is their variety. 

Keywords:  agreement, obligations, auxiliary reproductive technologies, transaction, substitute maternity, medical 

establishment, patient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


