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Допоміжні репродуктивні технології - яви-
ще нове для законодавства не тільки України, 
але і для багатьох інших держав. Зазначені тех-
нології, дозволяючи подолати проблеми безплід-
дя, здатні допомогти багатьом людям стати 
батьками, медичним організаціям - отримати 
дохід, державі - отримати поліпшення демо-
графічної ситуації. Розглядаються особливості 
правового регулювання самостійнго різновиду 
сучасних медичних заходів - репродуктивних 
технологій в Україні. Особливу увагу приділено 
правовому регулюванню таких штучних мето-
дів репродукції людини, як екстракорпоральне 
запліднення і сурогатне материнство. У резуль-
таті дослідження автор приходить до висновку, 
що законодавство України про допоміжні репро-
дуктивні технології має ліберальний характер, 
спрямоване, у першу чергу, на механізм реалі-
зації і захисту прав осіб, які страждають від 
безпліддя. Однак в умовах належного правового 
регулювання зазначених суспільних відносин ви-
никає інша соціальна проблема - проблема зло-
вживання допоміжними медичними репродук-
тивними технологіями. На підставі проведених 
досліджень пропонується авторське бачення за-
конодавчого регулювання даної проблеми. Таким 
чином, законодавство України про ДРТ є, на 
думку автора, досить ліберальним, спрямова-
ним, у першу чергу, на реалізацію і захист прав 
осіб, які страждають на безпліддя.

Автор також приходить до висновку, що 
репродуктивні права особи - це особисті не-
майнові права фізичної особи, що полягають у 
можливості людини вільно приймати рішення 
щодо народження дитини, кількості дітей та 

інтервалів між їх народженням, а також за-
стосування допоміжних репродуктивних тех-
нологій. В Україні існує нагальна необхідність 
прийняти закон про захист репродуктивних 
прав громадян та належним чином врегулюва-
ти використання допоміжних репродуктивних 
технологій. Чинне законодавство України пе-
редбачає право на використання допоміжних 
репродуктивних технологій, але це стосується 
виключно подружжя. Сьогодні не існує законо-
давчого механізму, який би дозволяв неодруже-
ним чоловікам та жінкам користуватися до-
поміжними репродуктивними технологіями, 
що слід розглядати як обмеження у здійсненні 
їх репродуктивних прав.

Ключові слова: репродуктивні технології, 
правові проблеми, екстракорпоральне заплід-
нення, сурогатне материнство, національне 
законодавство.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді та її зв’язок із важливими 

науковими чи практичними завданнями
Допоміжні репродуктивні технології 

- явище нове для законодавства не тільки 
України, але і для багатьох інших держав. 
Зазначені технології, дозволяючи подола-
ти проблеми безпліддя, здатні допомогти 
багатьом людям стати батьками, медичним 
організаціям - отримати дохід, державі - 
отримати поліпшення демографічної ситу-
ації. Здавалося б, для усіх – лише позитив, 
але при детальному дослідженні ці техно-
логії приховують безліч правових та етич-
них проблем. Той стан розвитку, у якому 
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знаходяться зараз ці соціальні відносини, 
не дозволяє навіть обмежити коло зазна-
чених питань. Окремі елементи правового 
регулювання застосування репродуктив-
них технологій можна знайти в різних дже-
релах, починаючи з нормативно – право-
вих актів, прийнятих в Україні або в інших 
країнах, і закінчуючи практикою Європей-
ского суду з прав людини.

Зазначена робота має на меті висвітли-
ти і узагальнити основні наукові позиції, 
проаналізувати їх для подальшої розробки 
законодавчого закріплення в Україні вико-
ристання репродуктивних технологій. 

Новий етап у розвитку сучасних ре-
продуктивних технологій почався в 1977 
році, коли вперше було здійснено екстра-
корпоральне оплодотворіння (запліднення 
in vitro), що завершилося народженням в 
1978 р британки Луїзи Браун [1; с. 1900], 
після чого допоміжні репродуктивні техно-
логії поступово стали знаходити все більш 
широке застосування в медичній практиці 
і, як наслідок, віддзеркалення в законодав-
стві окремих країн.

Відзначимо, що сам термін «репродук-
тивні технології» (що означає особливий 
різновид медичних технологій) досить ба-
гатозначний. У найбільш широкому трак-
туванні до них відносять усі технології, що 
можуть впливати на процеси відтворення 
людини, такі, наприклад, як контрацепція 
і штучне запліднення [2]. Відзначимо, що 
подібне розуміння репродуктивних техно-
логій спирається на уявлення про них, як 
про будь-які технології, пов’язані з медич-
ним втручанням у репродуктивну сферу 
людини. 

Для інших втручань у репродуктивну 
сферу людини вкрай вдалим вважається 
термін «контррепродуктивні технології», 
запропонований Т. Кушнір (Chazan L, 
Kushnir T. (2019)), під яким вона розуміє 
медичні втручання, що пригнічує репро-
дуктивні процеси людини, такі як штучне 
переривання вагітності, медичну стерилі-
зацію, контрацепцію, зміну статі [3; с. 717] 
У рамках цього дослідження мова піде про 
правові аспекти репродуктивних техноло-
гій, спрямованих на забезпечення репро-
дукції людини, що включають різні лабора-

торні маніпуляції з людськими статевими 
клітинами та ембріонами, які в законодав-
стві переважної більшості зарубіжних країн 
іменуються допоміжними репродуктивни-
ми технологіями.

Законодавство різних країн по-різному 
підходить до питання про регламентацію 
цих технологій. В одних державах застосу-
вання допоміжних репродуктивних техно-
логій пов’язано з істотними законодавчими 
обмеженнями щодо їх використання або 
має місце навіть заборона окремих техно-
логій, в інших домінує дозвільний підхід і 
мінімальна кількість обмежень.

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій 

З різних аспектів допоміжні 
репродуктивні технології досліджували 
у вітчизняній та зарубіжній юридичній 
літературі такі автори, як: Н. Аблятіпова, 
Т. Дробишевська, Я. Дрогонец,- 
О. Баллаєва, Л. Красавчикова,О. Лукашева, 
Г. Романовський, З. Ромовська, М. Малєїна, 
К. Світнев, Р. Стефанчук, С. Стеценко, 
І. Сенюта, О. Хазова, Н. Хараджа,- 
П. Холлендер та інші. У зазначених наукових 
дослідженнях допоміжні репродуктивні 
технології розглядаються загалом у контексті 
захисту права на життя чи на здоров’я або 
ж в аспекті реалізації репродуктивних прав. 

Формулювання цілей статті 
(постановка завдання)

Мета наукового дослідження полягає 
у проведенні комплексного аналізу націо-
нального законодавства у сфері застосуван-
ня допоміжних репродуктивних техноло-
гій, а також розробці рекомендацій щодо 
його вдосконалення.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження з повним обґрунтуванням отри-

маних наукових результатів
Концепція репродуктивних прав була 

вперше закріплена в Каїрі на Міжнарод-
ній конференції з питань народонаселення 
та розвитку в 1994 році, де було прийнято 
Програму дій, у якій Розділ VII присвяче-
но репродуктивним правам та репродук-
тивному здоров’ю.
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Програма дій зазначає, що репродук-
тивні права охоплюють права, які були ви-
знані у національному законодавстві, між-
народних документах з прав людини та 
інших відповідних документах Організації 
Об’єднаних Націй, прийнятих на основі 
консенсусу. Вказані права формуються на 
визнанні основного права подружньої пари 
і окремої особи вільно приймати рішення 
щодо кількості дітей, часом їх народження, 
інтервалів між їх народженням і мати всю 
необхідну інформацію для цього, а також 
засоби і можливості на досягнення макси-
мально високого рівня якості репродуктив-
ного здоров’я. У відповідності до положень 
Програми дій захист репродуктивного 
здоров’я вважається поєднанням способів, 
методів і послуг, що сприяють захисту ре-
продуктивного здоров’я і благополуччя за 
рахунок попередження та усунення про-
блем забезпечення високого рівня репро-
дуктивного здоров’я [4].

З положень Програми дій очевидно, що 
визначення репродуктивних прав людини 
у міжнародному праві є дуже складним, 
тобто пов’язане з іншими правами люди-
ни, які раніше були визнані та захищені 
різними міжнародними документами. Ана-
лізуючи норми Програми дій, ми можемо 
визначити, що основою репродуктивних 
прав є права людини, пов’язані з охоро-
ною здоров’я, та з отриманням необхід-
ної інформації у галузі репродуктивного 
здоров’я.

Надалі питання захисту репродуктив-
них прав було обговорено на Четвертій 
Всесвітній конференції про становище жі-
нок, що відбулась у Пекіні у 1995 р., де було 
розроблено Платформу дій, у якій зазначе-
но, що до репродуктивних прав належать 
право подружньої пари та окремої особи 
приймати рішення стосовно відтворення 
свого потомства без будь-якої дискриміна-
ції, насилля чи примушування [5]. Зазна-
чений документ встановлює свободу особи 
у питаннях продовження свого роду та на-
родження дітей і не допускає порушення 
прав особи у сфері відтворення потомства.

До числа міжнародно-правових актів, 
що захищають репродуктивні права жінки, 
належить Конвенція ООН про ліквідацію 

всіх форм дискримінації стосовно жінок від 
18 квітня 1979 р. ратифікована Україною 12 
березня 1981 року. У преамбулі зазначеної 
Конвенції закріплено принципи заборони 
всіх форм дискримінації жінок стосовно їх 
ролі у продовженні роду [6]. Конвенцію 
ООН про ліквідацію всіх форм дискриміна-
ції стосовно жінок також слід розглядати і 
в контексті захисту жінок від усіх форм дис-
кримінації у питанні захисту репродуктив-
них прав. Зокрема, згідно із положеннями 
ст. 10 цієї Конвенції держави-учасники 
вживають усіх необхідних заходів для лік-
відації дискримінації щодо жінок, для того 
щоб забезпечити їм доступ до спеціальної 
освітньої інформації для сприяння захис-
ту здоров’я і добробуту сімей, включаючи 
консультації щодо планування розміру сім’ї 
[6]. Норми цієї Конвенції надають жінкам 
та чоловікам рівні права на отримання ін-
формації у сфері охорони здоров’я та пла-
нування сім’ї, для того щоб вони могли 
отримати достовірну та повну інформацію 
щодо проблем репродуктивного здоров’я, 
включаючи переваги та ймовірні ризики 
ДРТ. З позиції міжнародного права допо-
міжні репродуктивні права були зазначені 
у низці міжнародних нормативно-право-
вих актів. Однак на міжнародному рівні 
серед інших прав людини репродуктивні 
права не виокремлюються у системі осо-
бистих немайнових прав і досліджуються 
як частина права на медичну допомогу та 
на охорону здоров’я.

Сьогодні через безпліддя деяким лю-
дям відмовляють у здійсненні своїх репро-
дуктивних прав. З метою вирішення про-
блем безпліддя лікарі розробили допоміж-
ні репродуктивні технології, що є одним з 
важливих досягнень ХХ століття. [7; с. 220]

Міжнародними документами, що сто-
суються допоміжних репродуктивних тех-
нологій, особливо запліднення in vitro та 
перенесення ембріонів, а також донорства 
яйцеклітин, сперми та ембріонів, є Положен-
ня про штучне запліднення invitro та тран-
сплантацію ембріонів, що було прийняте 
39-ю Всесвітньою медичною асамблеєю у- 
м. Мадрид, Іспанія 01.10.1987 року [8].

Вивчивши міжнародні норми та прак-
тики Європейського Союзу, ми вважає-
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мо, що доцільно перейти до дослідження 
українського законодавства у галузі ре-
продуктивних прав. Положенням ч. 7 ст. 281 
Цивільного кодексу України встановле-
но право на використання допоміжних 
репродуктивних технологій, повнолітні 
жінки або чоловіки за медичними пока-
заннями мають право відповідно до по-
рядку та умов, передбачених законом, 
виконувати медичний план, що стосуєть-
ся допоміжних репродуктивних техноло-
гій [9]. Вивчаючи положення ч. 7 ст. 281 
Цивільного кодексу України зазначимо , 
що допоміжні репродуктивні технології 
можна застосовувати в Україні, як медич-
ні програми за медичними показаннями, 
а отже використання репродуктивних тех-
нологій на підставі соціальних показань 
не передбачено у чинному законодавстві.

Сьогодні Україна належить до країн 
у яких більшість механізмів допоміжних 
репродуктивних технологій на законо-
давчому рівні дозволені. Окремі аспекти 
використання допоміжних репродуктив-
них технологій врегульовані нормами Сі-
мейного та Цивільного кодексів; а також 
Основ законодавства України про охорону 
здоров’я та ще рядом підзаконних норма-
тивних актів. 

У статті 123 Сімейного кодексу України 
від 10.01.2002 р. встановлено визначення 
походження дитини, що була народжена 
в результаті використання допоміжних ре-
продуктивних технологій [10]. Аналізуючи 
положення статті 123 Сімейного кодексу 
України, варто зазначити, що нею не вре-
гульовано процес визначення походження 
дитини, що була народжена в результаті 
використання допоміжних репродуктив-
них технологій для незаміжніх жінок чи 
неодружених чоловіків. Тобто, відповідно 
до чинного законодавства України,  батька-
ми дитини, яка народилася за допомогою 
допоміжних репродуктивних технологій 
може бути тільки подружжя. Ми вважаємо, 
що це положення чинного законодавства 
обмежує фізичних осіб у здійсненні своїх 
репродуктивних прав на підставі їх сімей-
ного стану.

Основи законодавства України про охо-
рону здоров’я у статті 48 закріплюють за-

стосування імплантації ембріона та штуч-
ного запліднення [11]. Медичні аспекти ви-
користання допоміжних репродуктивних 
технологій в Україні регламентує Наказ 
Міністерства охорони здоров’я України від 
09 вересня 2013 року № 787 «Про затвер-
дження Порядку застосування допоміжних 
репродуктивних технологій в Україні» [12]. 
Дослідивши законодавство України у сфері 
захисту репродуктивних прав, зазначимо, 
що у нормативно – правових актах відсутнє 
визначення категорій «репродуктивні пра-
ва», «імплантація ембріону», «штучне за-
пліднення», «сурогатна матір», «сурогатне 
материнство». 

Самостійним різновидом сучасних ме-
дичних технологій є сурогатне материн-
ство, яке відповідно до законодавства 
України є видом ДРТ, що полягає в по-
єднанні сперматозоїда і яйцеклітини, ви-
лученої з організму генетичної матері, або 
донорської яйцеклітини поза організмом 
жінки, розвитку ембріона, що утворився 
в результаті цього з’єднання перенесення 
цього ембріона в матку сурогатної матері, 
виношування і народження нею дитини 
[13; ст. 63]. 

Таким чином, при сурогатному мате-
ринстві може або використовуватися яйце-
клітина, вилучена з організму генетичної 
матері, або донорська яйцеклітина. При 
цьому, так як під сурогатною матір’ю розу-
міється жінка, яка за договором сурогатно-
го материнства виношує і народжує дити-
ну, яка не є носієм її генотипу, отже, донор-
ська яйцеклітина не може бути вилучена 
з організму сурогатної матері, тобто суро-
гатна мати не може бути за законодавством 
України генетичною матір’ю виношуваної 
дитини, що, на нашу думку, є абсолютно 
правильною позицією.

Відзначимо, що сам термін «сурогатна 
мати» заперечується багатьма авторами 
через явну недоречність використання до 
жінки, яка за договором виношує дитину 
для третіх осіб, слова «мати».

На рівні ВООЗ, наприклад, викорис-
товується термін «гестаційний кур’єр» 
(gestational carrier (surrogate), під яким ро-
зуміється жінка, що виношує вагітність за 
домовленістю, що вона передасть народже-
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ну дитину батькові або матері. Гамети при 
цьому можуть бути отримані від визначено-
го батька або третьої сторони [14; с. 16].

Відносно сурогатного материнства за-
стосовуються ті ж обмеження по застосу-
ванню, що і для ЕКЗ (екстракорпорально-
го запліднення) (так як в технічному плані 
сурогатне материнство ґрунтується на за-
стосування ЕКЗ), а також деякі додаткові 
медико-соціальні обмеження, що стосують-
ся особистості сурогатної матері і майбутніх 
батьків і деяких аспектів процедури. До та-
ких обмежень слід віднести наступні:

- послугою сурогатної матері може ско-
ристатися тільки жінка, для якої виношу-
вання і народження дитини за медичними 
показаннями фізіологічно неможливі або 
пов’язані з ризиком для її життя і (або) жит-
тя її дитини;

- для запліднення яйцеклітини генетич-
ної матері можуть бути використані спер-
матозоїди її чоловіка або донорські сперма-
тозоїди, а для запліднення донорської яй-
цеклітини можуть бути використані тільки 
сперматозоїди чоловіка жінки, яка скорис-
талася донорською яйцеклітиною;

- сурогатною матір’ю може бути жінка, 
одружена, у віці від 20 до 35 років, яка не 
має медичних протипоказань до сурогатно-
го материнства, яка має дитину, і яка на мо-
мент укладення договору сурогатного ма-
теринства визнавалася судом недієздатною 
або обмежено дієздатною, що не позбавля-
лася судом батьківських прав і не була об-
межена в них, не є колишнім усиновлюва-
чем, якщо усиновлення скасовано судом з 
її вини, що не засуджувалася за вчинення 
тяжкого, особливо тяжкого злочину проти 
людини, не є підозрюваною чи обвинуваче-
ною у кримінальній справі.[15]

Додатковою гарантією забезпечення 
прав і безпеки пацієнта при застосуванні 
сучасних медичних технологій є чітка за-
конодавча регламентація таких прав. Про-
те в Україні так і не було прийнято закон 
про ДРТ, який досі перебуває у стані за-
конопроєкту [16]. Пропонуємо доповни-
ти зазначений законопроєкт статтею, що 
встановлює перелік прав пацієнта: 1) на 
отримання повної і достовірної інформації 
про стан свого репродуктивного здоров’я, 

а також інформації про ефективність засто-
сування ДРТ, оптимальні терміни їх засто-
сування, можливий ризик, побічні ефекти і 
ускладнення, медичні та правові наслідки, 
а також про альтернативні методи надан-
ня медичної допомоги; 2) на використан-
ня донорських статевих клітин; 3) на ви-
бір донора; 4) на вибір сурогатної матері;- 
5) на зберігання статевих клітин, ембріонів;- 
6) на збереження в таємниці інформації 
про застосування ДРТ та про особу пацієн-
та; 7) реалізацію інших прав відповідно до 
чинного законодавства. 

Також необхідно передбачити права 
донорів статевих клітин, права сурогатних 
матерів та положення, відповідно до яких 
анонімний донор не має права на отриман-
ня інформації про подальше використання 
своїх статевих клітин, а також на з’ясування 
особистості дитини, зачатої за використан-
ням його статевих клітин, і його батьків. 
Вважаємо, це правило є важливою гаран-
тією права осіб, які застосовують ДРТ, на 
недоторканність приватного життя.

Таким чином, законодавство України 
про ДРТ є, на нашу думку, досить лібераль-
ним, спрямованим, у першу чергу, на реалі-
зацію і захист прав осіб, які страждають на 
безпліддя.

Однак, як уже було відзначено вище, 
у певних випадках застосування окремих 
ДРТ, зокрема ЕКЗ і сурогатного материн-
ства, на думку ряду дослідників, вступає 
в суперечність із забезпеченням деяких 
фундаментальних прав і свобод, а також 
пов’язане з появою принципово нових де-
мографічних загроз. 

Зокрема, згідно з позицією Б. Лістер-
мана (Malacarne D., Lichterman B., Petralia 
P.(2021)), ДРТ можуть породити або ство-
рити умови для появи таких реальних і по-
тенційних демографічних загроз: 1) зрос-
тання рівня материнської і дитячої захво-
рюваності (наприклад, автор посилається 
на дані наукових досліджень, які свідчать, 
що у жінок після ЕКЗ виявлені часті пору-
шення психологічного стану і т.д., а у дітей, 
народжених після ДРТ, збільшена частота 
вроджених вад);

2) можливість близькоспоріднених 
шлюбів з усіма їх негативними наслідками 
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(мова йде про те, що анонімні донори не 
мають право на з’ясування особистості ди-
тини, зачатої за використанням їх статевих 
клітин, так само як діти, народжені реци-
пієнтами донорських статевих клітин, не 
володіють правом знати своїх генетичних 
батьків);

3) подальша деградація інституту сім’ї 
як наслідок нівелювання її авторитету [17].

Вважаємо, що в умовах неналежного 
правового регулювання зазначених вище 
суспільних відносин виникає інша про-
блема - проблема зловживання ДРТ. За-
стосування ДРТ до людини пов’язано з 
виникненням численних етико-правових 
проблем, до числа яких слід віднести не-
визначеність правового статусу ембріона, 
культивованого in vitro (ембріон, отрима-
ний у результаті такого культивування і не 
використаний у процедурі ЕКЗ, відповід-
но до законодавства нашої країни не може 
вважатися ні суб’єктом права, ні навіть час-
тиною тіла матері), формування комерцій-
ного ринку статевих клітин і тіньового рин-
ку ембріонів (насьогодні в Україні відсутня 
кримінальна відповідальність за незаконні 
оборудки з ембріонами людини), проблему 
запланованої загибелі ембріонів у результа-
ті застосування технології ЕКЗ і сурогатно-
го материнства. Пропонуємо доповнити за-
конопроект «Про допоміжні репродуктивні 
технології» статтею, що встановлює право-
вий режим ембріонів, незатребуваних в ре-
зультаті застосування екстракорпорально-
го запліднення, зокрема пацієнт приймає 
рішення: 1) про припинення використан-
ня ембріонів; 2) кріоконсервації ембріонів; 
3) можливості застосування ембріонів для 
вдосконалення застосування ДРТ.

Звісно ж, що прийняття рішення про 
припинення використання ембріонів авто-
матично означає їх знищення. Що ж стосу-
ється кріоконсервації ембріонів, то в спеці-
алізованій літературі зазначається, що «не 
кожен ембріон благополучно переживе всі 
етапи заморозки і розморожування. [17].

Майже половина всього «матеріалу» 
руйнується, але інша половина - це ембрі-
они вищої якості, які можуть бути успішно 
використані для повторної підсадки. При 
цьому комплекс, у який включено збері-

гання, розморожування і підсадка - набага-
то дешевший, ніж нова спроба ЕКЗ» [17]. 
У нашій країні ембріони можуть бути ви-
користані не в науково-дослідних цілях, а 
лише для вдосконалення ДРТ, що, на нашу 
думку, є різновидом наукового досліджен-
ня, однак проведеного з певною метою - 
вдосконалення методик застосування ДРТ.

Додаткові заперечення викликає за-
стосування сурогатного материнства. До 
числа таких заперечень дослідники, як 
правило, відносять порушення прав дітей 
та недотримання їх інтересів, а також екс-
плуатацію жінок і порушення їх прав. Так, 
на думку С. Томпсона (Smietana M, Thom
pson C, Twine FW. (2018)), «комерційний 
договір сурогатного материнства, а час-
то і некомерційна форма такого договору 
є угодою, за якою дитина передається від 
матері-кур’єра батькам замовникам в обмін 
на винагороду та іншу вигоду» [18]. 

Автори, які відстоюють цю точку зору, 
в подальшому посилаються на Факульта-
тивний протокол до Конвенції про пра-
ва дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої 
проституції і дитячої порнографії, і дане в 
ньому визначення торгівлі дітьми, під яке, 
на їхню думку, підпадає передача дитини 
при сурогатному материнстві. Недотри-
мання інтересів дитини, як вважають до-
слідники, полягає в тому, що «сурогатне 
материнство за визначенням означає, що 
мати відмовляється від дитини після по-
логів і передає його батькові або батькам-
замовникам. Подібне розлучення завдає 
страждання як новонародженому, так і 
матері-кур’єру» [18].

Існує наукова позиція (з якою автор 
цього дослідження солідарний), що най-
більшою мірою порушуються права дити-
ни в разі закріплення в законодавстві тієї 
чи іншої держави положення (сьогодні є 
приклади таких країн), відповідно до якої 
батьки-замовники можуть бути одностате-
вою парою (очевидно, що в цьому випадку 
сурогатне материнство не може бути ме-
тодом подолання безпліддя), у результаті 
чого дитина позбавляється права рости і 
виховуватися в природній сім’ї з обома біо-
логічними батьками. Правильною в цьому 
контексті видається точка зору С. Томпсо-
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на про те, що така ситуація (із сурогатним 
материнством) неприпустима, оскільки 
грубо зазіхає на людську гідність жінки і 
на її право бути матір’ю, суперечить бага-
тьом міжнародним документам про права 
жінок. Автор також зазначає, що комерцій-
не сурогатне материнство мало чим відріз-
няється від вільного комерційного обороту 
внутрішніх органів, а його середня вартість 
дозволяє скористатися подібними послуга-
ми обмеженій кількості багатих осіб [18].

Висновки. Провівши аналітичне 
дослідження міжнародних нормативно-
правових актів, можемо стверджувати, що 
частина з них має суто рекомендаційних 
характер і не є обов’язковою для окремих 
держав при розробці національного 
законодавства у сфері допоміжних 
репродуктивних технологій. Однак 
у міжнародних нормативних актах 
наголошується на тому, що використання 
сучасних досягнень медициної науки має 
відбуватися без порушення прав людини 
її свободи, гідності та недоторканності. 
Дослідивши міжнародні акти та національне 
законодавство, ми приходимо до висновку, 
що репродуктивні права особи - це особисті 
немайнові права фізичної особи, що 
полягають у можливості людини вільно 
приймати рішення щодо народження 
дитини, кількості дітей та інтервалів між 
їх народженням, а також застосування 
допоміжних репродуктивних технологій.

В Україні існує нагальна необхідність 
прийняти закон про захист репродуктив-
них прав громадян та належним чином 
врегулювати використання допоміжних 
репродуктивних технологій. Чинне зако-
нодавство України передбачає право на ви-
користання допоміжних репродуктивних 
технологій, але це стосується виключно по-
дружжя. Сьогодні не існує законодавчого 
механізму, який би дозволяв неодруженим 
чоловікам та жінкам користуватися допо-
міжними репродуктивними технологіями, 
що слід розглядати як обмеження у здій-
сненні їх репродуктивних прав.
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THE IMPORTANCE OF NATIONAL 
LEGISLATION IN THE FIELD 

OF APPLICATION OF ASSISTED 
REPRODUCTIVE TECHNOLOGIES
Assisted reproductive technology is a 

new phenomenon for the legislation of both 
Ukraine, and many other countries. By over-
coming the problems of infertility, these 
technologies can help many people become 
parents, medical organisations — earn in-
come, the state —improve the demographic 
situation. Peculiarities of legal regulation of 
an independent variety of modern medical 
techniques — reproductive technologies in 
Ukraine — are considered. Particular atten-
tion is paid to the legal regulation of such ar-
tificial methods of human reproduction as in 
vitro fertilisation and surrogacy. As a result of 
the study, the author concludes that the leg-
islation of Ukraine on assisted reproductive 
technologies is liberal, aimed primarily at the 
mechanism of implementation and protection 
of the rights of persons suffering from infertil-
ity. However, there is another social problem 
under the conditions of proper legal regula-
tion of these social relations — the problem 
of abuse of assisted medical reproductive tech-
nologies. The author’s vision of legislative reg-
ulation of this problem is offered on the basis 
of the conducted researches. Thus, the legisla-
tion of Ukraine on assisted reproductive tech-
nology (ART) is, in the author’s opinion, quite 
liberal, aimed primarily at the implementation 
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and protection of the rights of persons suffer-
ing from infertility.

The author also concludes that a person’s 
reproductive rights are personal inalienable 
rights of an individual, which consist in the 
ability of a person to freely decide on the birth 
of a child, the number of children and the in-
tervals between their births, as well as the use 
of assisted reproductive technologies. There 
is an urgent need in Ukraine to adopt a law 
on the protection of the reproductive rights of 
citizens and to properly regulate the use of as-
sisted reproductive technologies. The current 
legislation of Ukraine provides for the right 
to use assisted reproductive technologies, but 

this applies only to spouses. There is currently 
no legal mechanism to allow unmarried men 
and women to use assisted reproductive tech-
nologies, which should be considered a re-
striction on the exercise of their reproductive 
rights. 

Key words: reproductive technologies, le-
gal problems, in vitro fertilization, surrogacy, 
national legislation.


