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Хмельницький університет управління та права, 

завідувач кафедри цивільного права та процесу; 

 

кандидат юридичних наук, професор 

Гопанчук Василь Степанович, 
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. В умовах ринкової економіки ефективність 

суспільного виробництва, товарообігу, забезпечення добробуту населення 

багато в чому залежить від ступеня урегульованості відносин власності. Нині в 

Україні продовжує формуватися інститут права власності, норми якого 

містяться в багатьох галузях законодавства. У Конституції України 

передбачено визначальні засади регулювання відносин власності, які одержали 

подальший розвиток у Цивільному кодексі України 2003 року, в багатьох інших 

актах законодавства. 

У ЦК України в книзі «Право власності та інші речові права» міститься 

самостійна глава 24 «Набуття права власності», в якій вісімнадцять статей 

регулюють відносини щодо підстав та умов набуття права власності, 

визначення моменту виникнення в особи права власності. Норми цієї глави 

мають надзвичайно важливе значення, адже вони слугують своєрідним 

«фундаментом» функціонування інституту права власності. Однак цими 

нормами не обмежується регулювання набуття права власності. У ЦК України, 

інших актах законодавства містяться також норми щодо багаточисельних 

особливих умов набуття права власності. При цьому законодавцем не завжди 

забезпечується єдність і цілісність правового регулювання таких відносин, між 

окремими нормами існують суперечності, виникають труднощі в тлумаченні 

багатьох положень і термінів, що врешті спричиняє істотні проблеми в 

правозастосуванні, у тому числі в судовій практиці. 

Зважаючи на викладене, нині постає потреба в активізації наукових досліджень 

питань набуття права власності, яких в Україні допоки що недостатньо. 

Відсутні комплексні монографічні дослідження питань моменту виникнення 

(набуття) права власності. Так, окремим питанням набуття права власності 

присвячено кандидатські дисертації Н.В. Вороніної («Набуття права власності 

на знахідку за цивільним правом України» – 2010), С.М. Романович 

(«Юридичні підстави виникнення права спільної часткової власності фізичних 

осіб» – 2010), Т.В. Простибоженко («Набувальна давність як підстава набуття 

права власності» – 2013). Безумовно, питання набуття права власності 

розглядаються в підручниках, коментарях, у яких зазвичай розгляд 

дискусійних проблем обмежується призначенням таких наукових праць. Відтак 

нині залишається єдиною сучасною монографічною працею у сфері 

регулювання зазначених відносин колективна наукова праця «Виникнення та 

припинення права власності в Україні» за редакцією В.В. Луця. 

З огляду на наукову та практичну значимість питань правового регулювання 

відносин щодо набуття та моменту виникнення права власності тема 

запропонованого дослідження уявляється актуальною в умовах здійснюваних в 

Україні економічних і соціально-політичних реформ. Так чи інакше, зусилля 

науковців мають бути спрямованими на створення такого механізму правового 

регулювання, який з одного боку, був би спрямований на ефективне й 

правомірне набуття права власності, з іншої – містив запобіжники щодо 



неправомірного привласнення майна. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано на кафедрі цивільного права юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка відповідно до бюджетної 

теми «Доктрина права в правовій системі України: теоретичний і практичний 

аспект» (номер теми 11 БФ 042-01, номер державної реєстрації 0111U008337), 

яка досліджувалася на юридичному факультеті Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка з 1 січня 2011 року по 31 грудня 2015 

року. 

Мета і завдання дослідження. Метою цієї дисертаційної роботи є з’ясування 

визначальних правових засад механізму правового регулювання набуття права 

власності, специфіки взаємодії загальних та спеціальних його правових норм 

для формулювання науково-теоретичних висновків щодо розуміння підстав, 

умов та моменту виникнення в набувача права власності та рекомендацій по 

вдосконаленню чинного законодавства України і практики його застосування. 

Для досягнення поставленої мети необхідне вирішення таких завдань: 

 дослідити генезис законодавчих та наукових засад механізму 

регулювання відносин виникнення (набуття) права власності; 

 визначити принципи регулювання відносин набуття права власності; 

 встановити зміст поняття підстав та способів набуття права власності та 

співвідношення цих юридичних термінів; 

 дослідити окремі підстави та способи набуття права власності; 

 з’ясувати зміст поняття та юридичне значення моменту набуття права 

власності; 

 виявити особливості визначення моменту набуття права власності на 

нерухоме майно; 

 визначити загальні та спеціальні правила встановлення моменту набуття 

права власності за договором; 

 виявити особливості й проблеми визначення моменту виникнення права 

власності на спадкове майно; 

 проаналізувати особливості й проблеми визначення моменту виникнення 

права власності на акції та інші цінні папери; 

 виявити особливості визначення моменту виникнення права власності на 

новостворене або перероблене майно; 

 виробити та сформулювати наукові висновки та конкретні пропозиції 

щодо вдосконалення цивільного законодавства. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що складаються в сфері 

застосування механізму набуття права власності й регулюються нормами 

цивільного права. 

Предметом дослідження є система цивільно-правових норм, що регулюють 

відносини щодо набуття права власності й визначають порядок встановлення 

моменту виникнення права власності, практика їх застосування, доктринальні 

положення. 



Методологічна основа дисертаційного дослідження включає  сукупність 

методів та прийомів наукового пізнання як загальнонаукових, так і 

спеціальних. 

Історико-правовий та порівняльний методи, за допомогою яких простежено 

особливості зміни підходів до правового регулювання відносин які 

складаються внаслідок застосування механізму набуття права власності.  

Застосування їх дозволило визначити трансформацію норм Цивільного кодексу 

УРСР 1963 р. про виникнення права власності в механізм правового 

регулювання набуття права власності за ЦК України. 

Системний метод надав можливості підійти до аналізу моменту набуття права 

власності як одного з численної кількості фактів, які є основою механізму 

набуття права власності. Шляхом аналізу й синтезу досліджувалися сучасний 

стан законодавства, судова практика та розроблялися пропозиції щодо 

вдосконалення нормативно-правової бази. 

Логіко-догматичний метод сприяв тлумаченню норм цивільного права та  

зіставленню їх для виявлення вад у визначені моменту набуття права власності 

у відносинах з приводу набуття такого права й визначення шляхів їх 

подолання. В процесі дослідження використовувалися також інші методи 

наукового пізнання. 

Науково-теоретична основа дослідження. Базу дисертаційного дослідження 

склали насамперед наукові праці українських вчених, які тією чи іншою мірою 

досліджували питання права власності, а саме: Д.В. Бобрової, Т.В. Боднар, 

В.А. Васильєвої, І.В. Венедиктової, М.К. Галянтича, С.Д. Гринько, В.С. 

Гопанчука, А.Б. Гриняка, О.В. Дзери, І.В. Жилінкової, В.М. Коссака, Н.С. 

Кузнєцової, Т.О. Коваленко, В.В. Луця, Р.А. Майданика, В.В. Носіка, О.А. 

Підопригори, С.О. Погрібного, З.В. Ромовської, С.О. Слободянюка, І.В. 

Спасибо-Фатєєвої, І.А. Спасибо, Ю.С. Червоного, Я.М. Шевченко, Р.Б. 

Шишки, В.С. Щербини та ін. 

В роботі використані також праці вчених радянського періоду, зокрема: М.М. 

Агаркова, С.М. Братуся, А.В. Венедиктова, О.С. Іоффе, І.Б. Новицького, Й.О. 

Покровського, В.А. Рясенцева, В.І. Серебровського, Б.Б. Черепахіна, 

Г.Ф. Шершеневича та ін. 

Наукова новизна одержаних результатів проведеного дослідження полягає в 

тому, що робота стала першим комплексним дослідженням в Україні 

теоретичних і практичних проблем набуття права власності та встановлення 

моменту виникнення права власності. За результатами проведеного 

дослідження сформульовано низку науково-теоретичних положень, висновків і 

пропозицій, що мають ознаки наукової новизни й винесені на захист, 

основними з яких є, зокрема: 

вперше: 

1) обгрунтовано особливості співвідношення вживаних у законодавстві та 

юридичній науці для позначення однакових правовідносин понять 

«набуття права власності» і «виникнення права власності», які 

полягають у такому: а) термінологічні розбіжності в застосуванні 



вищезазначених понять обумовлені трансформацією положень глави 12 

«Виникнення і припинення права власності» ЦК УРСР 1963 р. у 

положення глави 24 ЦК України 2003 р. «Набуття права власності», в 

якому домінуючим є поняття, що охоплює весь процес щодо надання 

особі статусу власника; б) зазначені поняття не є антагоністичними, а в 

окремих випадках вони гармонійно взаємодіють (ст. ст. 331, 334 ЦК 

України); в) набуття права власності – це комплекс дій, правових заходів 

і фактів, спрямованих на виникнення цього права; 

2) обґрунтовується висновок про те, що підставою виникнення права 

власності слугують юридичні факти, зокрема, правочини, безпосередньо 

акти цивільного законодавства, акти органів державної влади, інших 

уповноважених органів, рішення суду, які відображають їхній стан у 

статиці і реалізуються конкретними способами шляхом вчинення 

набувачами майна відповідних дій у встановленому порядку (якими є 

наприклад, купівля-продаж, дарування тощо); 

3) визначено зміст та співвідношення понять «набуття» та «виникнення» 

права власності, за якими перше уявляє комплекс правових, 

організаційних засобів та дій потенційного набувача майна, спрямованих 

на виникнення в нього права власності на це майно, що надає йому 

статус власника й правомочності володіння, користування та 

розпорядження цим майном, а відтак виникнення є завершальною 

стадією набуття права власності; 

4) запропоновано під моментом виникнення в набувача права власності 

розуміти належно зафіксований документально чи іншим способом 

юридичний факт у часовому просторі, що засвідчує момент отримання 

набувачем правового статусу власника з усіма зумовленими із цього 

статусу наслідками; 

5) обґрунтовується висновок, що доказами наявності в особи права 

власності на майно можуть бути різноманітні документи, які можна 

поділити на кілька категорій, зокрема, на: а) правовстановлюючі 

(правовстановлювальні), необхідні для нерухомого майна (свідоцтва про 

право власності на нерухоме майно або інше індивідуально визначене 

майно, свідоцтва про право на спадщину, судові рішення щодо 

індивідуально визначених об’єктів, рішення (акти) уповноважених 

державних та інших органів у передбачених законом випадках); б) 

правопідтверджувальні щодо рухомого майна (правочини, розписки, 

акти прийому-передачі майна, документи про оплату товару 

торговельних підприємств, перебування майна на балансі державних та 

комунальних підприємств, документи про внесення членами житлово-

будівельного, житлового, гаражного, дачного чи іншого кооперативу або 

товариства пайових внесків за ці об’єкти та ін.). При цьому щодо першої 

категорії документів діє презумпція безспірності такого права, а 

документи другої категорії слугують лише одними із доказів, що 

підтверджують право власності; 



6) здійснено класифікацію моментів виникнення в набувача права власності 

залежно від підстав (способів), специфіки об’єкта набуття права 

власності, сформовано відповідний їх Перелік (Додаток № 1); 

7) обґрунтовується висновок про те, що державна реєстрація прав на 

нерухоме майно не є безпосередньо юридичною підставою виникнення в 

особи права власності, адже відповідно до ст. 2 Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», 

вона слугує офіційним визнанням і підтвердженням державою фактів 

виникнення, переходу або припинення прав на нерухоме майно, тобто 

вона лише фіксує той факт, який вже відбувся, а відтак, він не збігається 

з моментом вчинення державної реєстрації; 

8) встановлено, що для набуття права спільної власності необхідні 

відповідна загальна правова підстава, передбачена ст. 328 ЦК України та 

певна сукупність юридичних фактів. Так, для виникнення права спільної 

часткової власності необхідні множинність суб’єктів-набувачів, 

наявність між ними домовленості про утворення спільної часткової 

власності, придбання частки в праві спільної часткової власності, пряме 

застереження закону, успадкування кількома спадкоємцями неділимого 

об’єкта тощо. Для виникнення права спільної сумісної власності в 

подружжя необхідні наявність зареєстрованого шлюбу, створення в 

період шлюбу майна, спільне або одноосібне придбання подружжям у 

період шлюбу майна за спільні кошти, за винятками, передбаченими 

законом або шлюбним договором; 

9) обґрунтовано вразливість такої конструкції підстави набуття права 

власності як «перехід» майна до набувача, яка закріплена в окремих 

актах законодавства (статті 338, 341, 352, 353, 354 ЦК України, статті 

120, 132 Земельного кодексу України, тощо), запропоновано його 

тлумачення з врахуванням правової природи відповідних правовідносин; 

удосконалено: 

10) наукові позиції про порядок визначення та юридичне значення 

моменту набуття (виникнення) права власності; 

11) правову позицію щодо змісту поняття відчуження майна за 

податковим та іншими галузями законодавства, яке не тотожне 

відчуженню за цивільно-правовими договорами купівлі-продажу та 

іншими видами договорів, спрямованих на оплатний чи безоплатний 

перехід права власності від одного власника до іншого; 

12) удосконалено поняття механізму набуття права власності на 

новостворене майно, до якого необхідно включати не лише підставу 

набуття, але й умови набуття, правовий режим об’єкту, що набувається, а 

також процедуру та форму укладення правочинів, прийняття рішень 

органами державної влади та місцевого самоврядування, законодавчі 

вимоги щодо створення майна, інших способів отримання права на 

майно (знахідку, скарб тощо), а також дії набувача на прийняття майна, 

набуття судовим рішенням юридичної сили; 



13) тлумачення термінів «придбання» та «купівля», які в законодавстві 

та юридичній науці вживаються в синонімічних або різних значеннях і 

відзначається, що термін «придбання» є лише однією з складових 

елементів терміну «набуття». У деяких випадках у законодавстві термін 

«придбання» застосовується в більш вузькому значенні, а саме – набуття 

майна за договором купівлі-продажу, а в інших – до придбання майна 

може бути віднесено набуття майна за усіма відплатними договорами, 

зокрема, купівлі-продажу, міни, поставки; 

дістали подальшого розвитку: 

14) наукове положення про те, що в разі придбання одним з подружжя 

у власність нерухомості в другого з них офіційно не виникає право 

спільної сумісної власності, а лише діє презумпція спільності 

нерухомого майна, яка має бути підтверджена державною реєстрацією 

права власності; 

15) наукове положення про те, що, у разі придбання рухомого майна за 

договором обома членами подружжя або одним з них, на таке майно 

автоматично поширюється режим спільності майна відповідно до СК 

України, якщо інше не передбачено домовленістю між ними або законом; 

16) наукова правова позиція щодо юридичних вад у законодавчій 

конструкції виникнення права власності за правочинами про відчуження 

об’єктів нерухомого майна в момент його державної реєстрації й 

пропонується таким моментом вважати момент нотаріального 

посвідчення; 

17) положення щодо розмежування понять «виникнення», «набуття», 

«перехід», «придбання» , «відчуження»; 

18) порядок тлумачення первісної редакції ч. 2 ст. 1299 ЦК України 

«Державна реєстрація права на спадщину» (вилучена Законом України 

від 04.07.2013), у якій передбачалося виникнення права власності на 

нерухоме майно з моменту державної реєстрації цього майна, а фактично 

ним мав би вважатися момент реєстрації права на нерухоме майно, а не 

самого майна, відповідно пропонується відновити дію ст. 1299 з 

наведеним застереженням; 

19) порядок тлумачення норми ч. 5 ст. 1268 ЦК України про те, що 

незалежно від часу прийняття спадщини вона належить спадкоємцеві з 

часу відкриття спадщини, яке полягає в тому, що термін «належить» має 

засвідчувати приналежність майна спадкоємцеві на праві власності; 

20) юридичне значення процедури державної реєстрації прав на 

нерухоме майно в процесі набуття права власності, яке в одних випадках 

є юридичною підставою виникнення права власності (наприклад, на 

новостворене нерухоме майно), а в інших – офіційним документом, що 

підтверджує приналежність майна на праві власності набувачеві; 

21) положення щодо розмежування й співвідношення понять «момент 

завершення будівництва», «момент введення (прийняття) в експлуатацію 

об’єкта завершеного будівництвом», «момент державної реєстрації прав 



на нерухоме майно»; 

22) розмежування сутності понять «будівля», «споруда», «тимчасова 

споруда» для провадження підприємницької діяльності, «мала 

архітектурна форма», «архітектурна форма» для провадження 

підприємницької діяльності і їх взаємозв’язок із визначенням моменту 

набуття права власності. 

Теоретичне і практичне значення одержаних результатів. Отримані в 

процесі дисертаційного дослідження результати можуть використовуватися: 

– у науково-дослідній сфері – для подальшого розроблення питань набуття 

права власності, та для використання в навчальному процесі під час 

викладення нормативного курсу «Цивільне право» та спеціального курсу 

«Право власності та інші речові права », а також при підготовці навчальних 

посібників, підручників із вказаних дисциплін, коментарів для чинного 

законодавства України; 

– у правотворчості – для вдосконалення окремих положень чинного 

законодавства щодо набуття права власності; 

– у правозастосовчій діяльності – для покращення практичної діяльності 

суб’єктів від яких залежить набуття права власності а також осіб, на яких 

покладено обов’язок захищати порушені права власників, у тому числі судами 

під час розгляду справ щодо захисту права власності й прав та інтересів осіб, 

зацікавлених у набутті права власності. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійним завершеним 

науковим дослідженням. Отримані наукові результати та висновки щодо 

моменту набуття права власності, що містить дисертація, сформульовано та 

обґрунтовано на основі особистих теоретичних і практичних досліджень 

автора. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення й висновки дисертації 

обговорювалися на засіданнях кафедри цивільного права юридичного 

факультету імені Тараса Шевченка, а також оприлюднено на наступних 

міжнародних наукових конференціях: Міжнародна науково-практична 

конференція, присвячена 90-річчю з дня народження доктора юридичних наук, 

професора В.П. Маслова «Актуальні проблеми цивільного, житлового та 

сімейного законодавства» (Харків, 16 березня 2012 р.); Международная 

научно-практическая конференция «Частно-правовое регулирование 

общественных отношений: традиции, современность, перспектива» (Одесса, 

19–20 апреля 2012 г.); Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні 

проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права 

(Матвєєвські цивілістичні читання)» (Київ, 19 жовтня 2012 р.); Medzinárodné 

sympózium. PRÁVO-OBCHOD-EKONOMIKA (Vysoké Tatry, 24–26 október 

2012); Міжнародний цивілістичний форум «Цивільне законодавство: система, 

міжгалузеві зв’язки, шляхи вдосконалення» (Київ, 25–26 квітня 2013 р.);  

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми цивільного, 

сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні 

читання)» (Київ, 3 жовтня 2013 р.); XIII Міжнародна студентсько-аспірантська 



наукова конференція «Актуальні проблеми прав людини, держави та правової 

системи» (Львів, 25–27 квітня 2014 р.). 

Публікації. За темою дисертації та відповідно до її змісту автором 

опубліковано дев’ять праць, із них чотири статті в  наукових фахових виданнях  

України, включених до переліків, затверджених МОН України, а також одна 

стаття – в іноземному науковому виданні та чотирьох тезах доповідей на 

міжнародних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, семи підрозділів, висновків, списку використаних джерел 

(192 найменування) та додатку. Повний обсяг дисертації становить 

222 сторінки, основний текст викладено на 199 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовується актуальність теми дисертації, визначаються її 

правовий зв’язок із науковими програмами, планами, темами, мета та завдання 

дослідження, його методи, об’єкт та предмет, формулюються основні 

результати та практичне значення одержаних результатів, їх апробація, 

наведено дані про публікації, структуру та обсяг дисертації. 

Розділ 1. «Загальна характеристика набуття права власності» складається з 

двох підрозділів. 

У підрозділі 1.1. «Поняття набуття та виникнення права власності» 

проаналізовано поняття «набуття права власності» та його співвідношення з 

терміном «виникнення прав власності». На підставі аналізу нормативно-

правових актів та юридичної літератури зроблено висновок, що набуття права 

власності – це комплекс дій, спрямованих на виникнення цього права. 

Відзначається, що в ЦК України для позначення механізму набуття права 

власності на майно, майнових прав, а також для позначення моменту в часі, з 

якого особа вправі вважати себе власником використовується декілька 

термінів, таких як: виникнення, перехід, придбання, відчуження. Але така 

термінологічна варіативність законодавчих термінів породжує постійні 

суперечності та сумніви стосовно обґрунтованості кожного з них і стосовно 

того критерію, який є відправним для механізму набуття права власності в 

цілому. Зроблено висновок, що в більшості випадків, у тому числі в юридичній 

літературі, терміни «набуття» й «виникнення» права власності вживаються в 

тотожному значенні, що обумовлено, зокрема історичною трансформацією 

положень глави 12 ЦК УРСР 1963 р., яка мала назву «Виникнення і 

припинення права власності» в положення глави 24 ЦК України 2003 р., яка 

одержала назву «Набуття права власності». Однак у результаті здійсненого 

дослідження норм цивільного, земельного та сімейного законодавства 

відзначається, що термін «набуття» в більшості випадків характерний для 

правовідносин щодо права власності на речі (майно), а термін «виникнення» 

пов’язується із іншими правами осіб або з правами взагалі (як-то 

правоздатність чи дієздатність). Водночас у ЦК України в окремих статтях 



перевага надається терміну «виникнення». Так, у ст. 334 ЦК України 

визначається момент виникнення права власності, в ст. 422 ЦК України 

вживаються одночасно терміни «виникнення» й «набуття» права 

інтелектуальної власності в тотожному значенні. Власне і в цивілістичній 

доктрині поки що не здійснено їх принципового розмежування. 

Відзначається необхідність розмежування понять «виникнення» і «набуття» 

права власності, що можна встановити в наступному: 1) набуття права 

власності здійснюється шляхом вчинення набувачем певних дій, що залежать 

від підстави, за якою воно набувається; 2) наслідком такого набуття є 

виникнення у набувача права власності. Відтак терміни «набуття» й 

«виникнення» співвідносяться між собою як дії (набуття) й наслідок 

(виникнення). 

На підставі аналізу законодавства України встановлене співвідношення 

термінів «відчуження» й «перехід» права власності, що проявляється в тому, 

що термін «відчуження» слід розглядати як передачу майна у власність (але не 

«передачу права») від одного суб’єкта до іншого шляхом укладення 

відповідних договорів. Характерною ознакою можливості здійснити 

«відчуження» об’єкта права власності є укладення різного роду цивільних 

договорів, спрямованих на передання об’єкта у власність. Відтак терміни 

«перехід» і «відчуження» не розкривають всієї сутності й повноти механізму 

набуття права власності, тому застосовувати термін «перехід» права власності 

варто дещо умовно, лише як такий механізм набуття права власності, який 

передбачає припинення права власності в однієї особи й набуття права 

власності іншою особою, адже пов’язує ці два процеси лише об’єкт права 

власності. 

В результаті аналізу актів цивільного, кримінального та іншого законодавства, 

зроблено висновок, що термін «придбання» може вживатися в широкому та 

вузькому значеннях, у залежності від сфери його застосування та конкретної 

підстави. Відзначається, що термін «придбання» є лише однією з складових 

елементів терміну «набуття», і в більшості випадків є синонімом терміну 

«купівля». При цьому для з’ясування змісту поняття «придбання» визначальне 

значення має спрямованість волі набувача саме на набуття майна у власність, 

яке може здійснюватися і за договорами ренти, довічного утримання, комісії, 

підряду та ін. Проте такі способи набуття права власності придбанням 

доцільно вживати з відповідними застереженнями. 

При встановленні співвідношення понять «способи» й «підстави» набуття 

права власності відзначається, що вони є різними категоріями за своєю суттю: 

«підстава», як правило, відображає статику права приватної власності, тоді як 

«спосіб» – його динаміку. Відтак підставою виникнення права власності 

слугують юридичні факти, безпосередньо акти цивільного законодавства, акти 

органів державної влади, інших уповноважених органів, рішення суду, які 

відображають їх стан у статиці й реалізуються конкретними способами шляхом 

вчинення набувачами майна відповідних дій у встановленому порядку (якими є 

наприклад, купівлі-продаж, дарування тощо). 



При дослідження поділу способів набуття права власності на первісні й похідні 

обґрунтовується, що ні критерій волі, ні правонаступництва не відображають у 

повній мірі сутність цілісної системи способів у механізмі набуття права 

власності. Відзначається, що ключовою проблемою у вивченні 

правонаступництва є неоднозначне ставлення до самого процесу такого 

набуття права власності в науці та відсутність єдиного легального визначення 

цього поняття й підходу до нього в цілому на рівні законодавства, а це як 

наслідок зумовило обґрунтування двох абсолютно різних теоретичних підходів 

до даного інституту загалом, і категорії «правонаступництва» – зокрема. 

У підрозділі 1.2. «Розвиток нормативних та наукових засад про момент 

набуття (виникнення) права власності» висвітлюються питання, пов’язані з 

визначенням змісту моменту виникнення права власності та набуттям 

набувачем майна статусу власника. 

Визначення моменту виникнення права власності займає важливе місце в 

механізмі набуття права власності, адже лише з його виявленням набувач 

отримує статус «власника» й відповідно усі правомочності володіння, 

користування і розпорядження. З моментом виникнення в особи права 

власності пов’язується також ризик випадкової загибелі майна, захист прав 

власника. 

Цивілістична наука поки що не сформулювала універсального визначення 

моменту виникнення в набувача права власності, адже його виявлення не 

завжди поєднано з настанням певної часової одиниці, а приурочується до 

настання певного юридичного факту, до вчинення певної юридичної дії чи 

прийняття уповноваженою особою певного акта про реєстрацію речового 

права, нотаріальне посвідчення правочину. З урахуванням цього пропонується 

розуміти під моментом виникнення в набувача права власності - належно 

зафіксований документально чи іншим способом юридичний факт у часовому 

просторі, що засвідчує отримання набувачем правового статусу власника з 

усіма  наслідками, що випливають із цього статусу. 

Стверджується, що у відносинах власності момент, як юридична категорія, 

завжди є одиничним юридичним фактом і не може відображати сукупність 

юридичних фактів, адже в іншому випадку, така сукупність фактів 

«розмивала» б зміст одномоментності й унеможливлювала б його 

встановлення в часовому просторі. Інша справа, що не можна заперечувати 

можливу наявність сукупності юридичних фактів, які передують настанню 

моменту виникнення права власності й таким чином слугують певним 

юридичним складом, що забезпечує виокремлення цього моменту як 

об’єктивно існуючої правової категорії. 

Розділ 2. «Визначення моменту виникнення права власності за 

договірними та суміжними підставами» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1. «Момент виникнення права власності за договорами» 

висвітлюється момент набуття права власності за договором, визначається 

специфіка набуття права власності на нерухоме майно. 

В ЦК України ст. 334 є єдиною статтею, яка містить універсальну формулу 



виникнення в набувача майна за договором права власності. Ця формула 

полягає в тому, що право власності в набувача майна за договором виникає з 

моменту передачі майна, якщо інше не встановлено договором або законом. 

Така формула моменту виникнення права власності була закладена в ст. 128 

ЦК УРСР 1963 р., є найбільш поширюваною в законодавстві зарубіжних країн, 

а відтак є прийнятною в нинішній правовій системі України. Однак це не 

свідчить про відсутність проблем у науковому тлумаченні поняття такої 

формули. 

Насамперед, у цивілістичній науці продовжується дискусія щодо змісту 

поняття «передача майна». В одних випадках під передачею речі треба 

розуміти її фактичне вручення набувачеві, в інших – не лише вручення, а й її 

прийняття. Не усуває цієї неоднозначності також законодавче застереження в 

ч. 2 ст. 334 ЦК України про те, що передаванням майна вважається вручення 

його набувачеві або перевізникові, організації зв’язку тощо для відправлення, 

пересилання набувачеві майна без зобов’язання доставки, вручення 

коносамента або іншого товаророзпорядчого документа. Наведена норма 

практично відобразила (відтворила) редакцію ст. 128 ЦК УРСР і тому нині 

вона не повною мірою враховує зміни, що відбулися в товарообігу країни. 

Обгрунтовується думка, що переданням майна має вважатися також 

розміщення його на складах загального користування (на товарних, митних 

складах, тощо), якщо таке майно було відчужене без зобов’язання доставки 

безпосередньо набувачеві. 

Законодавець прирівнює до передання майна вручення товаророзпорядчого 

документа на майно набувачеві, але не дає відповіді як бути в випадках, коли 

на момент вручення товаророзпорядчого документа майна фізично вже не 

існувало (було зіпсоване, пошкоджене, знищене, тощо). Дисертант вважає, що 

до передання майна має прирівнюватися вручення товаророзпорядчого 

документа лише тоді, якщо на цей момент майно існувало в натурі. 

Стверджується, що в разі відсутності в законі норм або в договорі умови про 

момент виникнення в набувача права власності, має діяти презумпція про 

застосування загального правила, закріпленого в ч. 1 ст. 334 ЦК України. 

Визначено систему договорів, для яких законодавчо встановлюється той чи 

інший спеціальний момент виникнення права власності залежно від правової 

природи договору чи специфіки об’єкта. 

Встановлено, що в окремих випадках момент виникнення права власності 

встановлюється підзаконними нормативними актами. Наприклад, Правилами 

торгівлі в розстрочку фізичним особам, затвердженими КМУ, імперативно 

встановлено, що право власності на товари, передані в розпорядження 

покупця, переходить до нього після проведення кінцевого розрахунку. 

Обгрунтовується невідповідність наведеної норми як ст. 41 Конституції 

України, згідно з якою правовий режим власності визначається виключно 

законами, так і ст. 334 та ст. 694 ЦК України, згідно з якою з моменту 

передання товару, проданого в кредит, і до його оплати продавцю належить 

право застави на цей товар. Така очевидна суперечність потребує 



якнайшвидшого усунення також з огляду на те, що застосування наведеного 

положення Правил може знижувати обсяг прав покупця. 

У підрозділі 2.2. «Визначення моменту виникнення права власності на 

нерухоме майно та інші окремі об’єкти права власності» висвітлюються 

питання виникнення права власності на об’єкти нерухомого майна, на цінні 

папери. 

ЦК України, інші акти законодавства незалежної України радикально змінили 

правовий режим нерухомості, що було обумовлено впровадженням ринкових 

реформ у країні, які, однак, не завжди відзначалися юридичною досконалістю. 

Так, ст. 182 ЦК України передбачила обов’язкову державну реєстрацію прав на 

нерухоме майно, правовий механізм якої неодноразово піддавався змінам. 

Відповідно набувачам нерухомого майна за договором необхідно було не лише 

нотаріально посвідчувати такий договір, але й необхідними були дії щодо 

здійснення його державної реєстрації та державної реєстрації права власності 

на об’єкт нерухомого майна. Обгрунтовується надмірна складність введення 

такої процедури, а тому визнається доцільним скасування обов’язкової 

державної реєстрації правочинів щодо нерухомого майна з 01.01.2013 р. 

Відповідно відбулися істотні зміни в порядку визначення моменту виникнення 

права власності на нерухоме майно. Якщо за первісною редакцією ч. 4 ст. 334 

ЦК України таким моментом вважався момент вчинення державної реєстрації 

договору про відчуження нерухомого майна, то після внесення відповідних 

змін до цієї статті (Законом України від 11.02.2010 р.) таким був визначений 

момент державної реєстрації права власності на нерухомість згідно з вимогами 

ст. 182 ЦК України. В дисертації обґрунтовується вразливість такого 

законодавчого підходу й пропонується пов’язувати настання цього моменту з 

моментом нотаріального посвідчення договору. 

Висвітлюються особливості виникнення права власності на цінні папери. Так, 

відзначається, що ЦК України не визначає момент виникнення права власності 

на цінний папір та момент переходу прав на цінний папір та обмежується 

нормою ч. 1 ст. 197 згідно з якою до особи, яка набула право на цінний папір, 

одночасно переходять у сукупності всі права, які ним посвідчуються (права за 

цінним папером). 

Підрозділ 2.3. «Визначення моменту виникнення права спільної власності у 

співвласників» присвячений особливостям набуття права спільної часткової та 

спільної сумісної власності. 

В роботі спільна власність розглядається не як самостійна, а лише як різновид 

права власності, що обумовлює поширення на відносини спільної власності як 

загальних правових засад інституту права власності, а також встановлення 

певних спеціальних правил щодо умов набуття спільної власності та його 

здійснення співвласниками. Необхідність встановлення цих спеціальних 

правил викликана тим, що спільній власності притаманні множинність її 

суб’єктів (співвласників) та єдність її об’єкта, законодавець безпосередньо не 

обмежує суб’єктний та об’єктний склад права спільної власності а також 

підстави її виникнення, які можуть бути заборонені лише законом. Водночас у 



ст. 355 ЦК України фактично передбачається презумпція дії режиму права 

спільної часткової власності, якщо договором або законом не встановлена 

спільна сумісна власність на майно. Проте, з цього правила є певні винятки. 

Так, презумпція дії режиму спільної сумісної власності встановлена для 

набуття подружжям за час шлюбу майна, якщо інше не встановлено договором 

або законом (ч. 3 ст. 368 ЦК України , ч. 1 ст. 60 СК України), а також для 

майна, що набувається в результаті спільної праці та за спільні кошти членів 

сім’ї, якщо інше не встановлено ними письмовим договором (ч. 4 ст. 368 ЦК 

України). 

Звертається увага на відсутність у чинному законодавстві норм, які б 

конкретно визначали момент виникнення права спільної власності. Тому його 

можна встановлювати з врахуванням положень, передбачених для 

«односуб’єктного» права власності та виду правової підстави його набуття 

(договірна, позадоговірна, тощо). 

Особлива специфіка визначення моменту виникнення права спільної сумісної 

власності притаманна подружжю, оскільки відповідно до норм Сімейного 

кодексу України (ст.ст. 60, 61 СК України) така власність можлива лише між 

фізичними особами (жінкою і чоловіком), які перебувають у шлюбі, й 

вважається, що кожна річ, набута за час такого шлюбу (за певними винятками) 

є об’єктом права спільної сумісної власності. Проте, сам по собі факт 

перебування в шлюбі дружини та чоловіка не може слугувати безпосередньо 

підставою набуття у них права спільної сумісної власності. Для цього хоча б 

одному з них необхідно вчинити дію щодо набуття у власність майна за 

підставами, передбаченими ЦК України. Відповідно, на таке майно 

автоматично поширюється режим його спільності, якщо інше не передбачено 

договором між подружжям або законом. У разі ж придбання одним з подружжя 

нерухомого майна в другого з них офіційно не виникає на нього право спільної 

сумісної власності, адже за ст. 182 ЦК України це можливо лише з моменту 

його державної реєстрації, а до цієї реєстрації діє лише презумпція спільності 

нерухомого майна, яка дозволяє подружжю вчинити державну реєстрацію 

права спільної сумісної власності на нерухоме майно. 

Відповідно до ч. 2 ст. 61 СК об’єктом права спільної сумісної власності є 

заробітна плата, пенсія, стипендія, інші доходи, одержані одним із подружжя. 

На думку дисертантки, наведену норму необхідно тлумачити таким чином, що 

моментом виникнення права спільної сумісної власності на заробітну плату, 

пенсію, стипендію, інші доходи має вважатися момент їх фактичного 

одержання одним з подружжя або момент їх перерахування на банківський 

рахунок чи банківську картку. 

Розділ 3. «Визначення моменту виникнення права власності за 

недоговірними підставами» складається з двох підрозділів. 

У підрозділі 3.1. «Момент виникнення права власності на новостворене або 

перероблене майно» висвітлюються порядок та умови набуття права власності 

на річ, якої раніше не існувало. 

Законодавством неоднозначно вирішується питання щодо визначення моменту 



виникнення права власності для новоствореного рухомого та нерухомого 

майна. Так, відповідно до ч. 1 ст. 331 ЦК України право власності на нову річ, 

яка виготовлена (створена) особою, набувається нею, якщо інше не 

встановлено договором або законом, а та особа, яка виготовила (створила) річ 

зі своїх матеріалів на підставі договору, є власником цієї речі. Обидві норми 

редакційно сформульовані невдало, адже в них не індивідуалізовані особи, які 

є виготівниками. Очевидно, в першому випадку ними є фізичні чи юридичні 

особи, які за самостійною ініціативою виготовляють речі для власних потреб 

або для майбутньої реалізації. В другому випадку також не визначено правовий 

статус сторін договору, адже у разі виготовлення речі за договором підряду 

сторони можуть передбачити інші правила щодо набуття права власності. Такі 

правила можуть бути передбачені законом, згідно з яким, наприклад, у разі 

ухилення замовника від прийняття виконаної роботи в установлений строк, 

має вважатися, що право власності на виготовлену річ перейшло до замовника 

в момент передбачуваної її здачі. 

Таким чином, на новостворене рухоме майно право власності може виникати у 

виготівника або замовника в момент створення речі, в момент його передачі 

замовнику, в інший момент, передбачений договором або законом. 

Додаткові умови набуття права власності встановлюються для нерухомого 

майна. Зокрема, вони передбачені ст. 331 ЦК України. Аналізуються умови 

щодо введення нерухомих об’єктів в експлуатацію, а також норми, які 

встановлюють правило про виникнення права власності на нерухоме майно в 

момент його державної реєстрації. Відзначається суперечність між ст. 331 ЦК 

України та ст. 876 ЦК України, якими по-різному визначається особа власника 

на новостворений об’єкт будівельного підряду. Така суперечність має стати 

предметом наукових дискусій для визначення оптимального моменту 

виникнення права власності. 

При дослідженні особливостей набуття права власності на самочинно 

збудоване нерухоме майно відзначається, що в ЦК України, та в інших 

нормативно-правових актах відсутні норми, які б безпосередньо визначали 

момент виникнення права власності на самочинно збудований об’єкт. Тому 

можна вважати, що таким моментом може бути момент набрання законної сили 

рішенням суду, якщо в судовому рішенні не встановлено інше. 

Дана норма застосовується лише у виняткових випадках, оскільки відповідно 

до ч. 3 статті 376 ЦК України визнання права власності на самочинно 

збудоване нерухоме майно може бути визнано за рішенням суду лише за тією 

особою, яка здійснила таке будівництво на земельній ділянці, що не була їй 

відведена для цієї мети, а була надана їй для іншого цільового використання. 

Зрозуміло, що самочинне будівництво не може вважатися правомірною дією в 

будь-якому разі, а відтак необхідне судове рішення про визнання права 

власності на цей об’єкт, що в юридичній науці іменується «реанімацією» або 

«легалізацією» прав. Більше того, на наш погляд, це є не просто легалізацією 

прав, а санацією й узаконенням неправомірного правовідношення. 

У підрозділі 3.2. «Момент виникнення права власності за недоговірними 



(аномальними) правовідносинами» висвітлюються особливості встановлення 

моменту права власності на безхазяйну річ, на рухому річ, від якої власник 

відмовився, на знахідку, на бездоглядну домашню тварину, на скарб, на майно 

за набувальною давністю, на пам’ятки культурної спадщини, на конфісковане 

майно, а також на спадщину. 

Набуття майна у вищеперерахованих випадках розглядається автором як таке, 

що реалізується в аномальних правовідносинах, обумовлених відсутністю або 

невідомістю особи власника, відмовою власника від належного йому майна. 

Цивільний кодекс України не містить будь-яких положень щодо моменту 

виникнення права власності в набувача такого майна. Натомість у ньому 

аномальні правовідносини власності іменуються як «перехід права власності» 

до особи, яка прагне його набуття. Таку прогалину покликані заповнити окремі 

підзаконні акти, але й у них відсутні конкретні критерії для встановлення 

моменту виникнення права власності. Проте такими підзаконними актами не 

можуть бути врегульовані дані відносини, адже правовий режим власності має 

визначатися виключно законами (ст. 92 Конституції України). Запропоновано 

вирішити це питання шляхом внесення змін до ЦК України, за якими такий 

перехід має здійснюватися на підставі рішення відповідного органу державної 

влади чи органу місцевого самоврядування, рішення суду, зокрема, про 

передачу майна до державного бюджету, взяття майна на облік або баланс 

уповноваженим державним органом тощо. 

Також досліджуються норми ЦК України, які визначають особливості набуття 

права власності на спадкове майно та аналізується судова практика. Так, ч. 5 ст. 

1268 ЦК України передбачає, що незалежно від часу прийняття спадщини вона 

належить спадкоємцеві з часу відкриття спадщини. Право на спадщину – це 

самостійне майнове право – яке хоча і виникає у спадкоємця з часу прийняття 

спадщини, однак із зворотною дією на момент її відкриття. Відповідно, у 

випадках, коли спадкове майно перейшло до неуповноважених на те осіб у 

проміжку між моментом відкриття та моментом прийняття спадщини, 

спадкоємець у силу цієї норми набуває право витребування цього майна з 

чужого незаконного володіння, а також право на пред’явлення позову про 

відшкодування збитків, заподіяних внаслідок незаконного володіння, 

користування або розпорядження зазначеним майном. 

Момент набуття права власності нерозривно пов’язаний з актом прийняття 

спадщини та загальними законодавчими вимогами щодо порядку набуття 

майна, яке є в спадковій масі, в разі дотримання яких у часовому просторі 

вважається таким, що настав з моменту відкриття спадщини. 

Аргументується недосконалість первісної редакції норми ч. 2 ст. 1299 ЦК 

України, згідно з якою право власності на нерухоме майно виникає в 

спадкоємця з моменту державної реєстрації цього майна, адже за ст. 182 ЦК 

України реєструється не саме майно, а право на майно. І незважаючи на те, що 

ст. 1299 була виключена з ЦК України в зв’язку з прийняттям Закона України 

«Про державну реєстрацію речових прав…», у судовій практиці буде 

залишатися проблема тлумачення цієї статті як правильної за своїм змістом, і 



яка повинна застосовуватися до відповідних правовідносин до моменту 

вилучення цієї статті. А відтак пропонується відновити ст. 1299 ЦК України з 

наведеним застереженням. 

В результаті тлумачення норми ч. 5 ст. 1268 ЦК України зроблено висновок про 

те, що незалежно від часу прийняття спадщини вона належить спадкоємцеві з 

часу відкриття спадщини, в такій редакції вона не дає підстав стверджувати 

про приналежність майна спадкоємцеві на праві власності, а тому термін 

«належить» має засвідчувати приналежність майна спадкоємцеві на праві 

власності. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У висновках підсумовано найбільш вагомі наукові результати, отримані 

автором у процесі дисертаційного дослідження, а також запропоновані 

рекомендації щодо подальшого удосконалення законодавства України та 

практики його застосування з метою правильного виявлення моменту 

виникнення в особи права власності на майно, що набувається за договірними 

та недоговірними підставами. Відповідно сформульовані наступні основні 

висновки та пропозиції. 

1. Виявлено історико-правову трансформацію отримання особою 

статусу власника, згідно з якою за ЦК УРСР 1963 р. він 

забезпечувався шляхом виникнення в набувача права власності на 

майно, а за ЦК України – шляхом набуття права власності. 

2. Встановлено критерії розмежування понять «набуття» та 

«виникнення» права власності, обґрунтовується можливість їх 

взаємовживання, які в законодавстві, так і в цивілістичній науці не 

протиставляються і навіть ототожнюються. 

3. Запропоновано під набуттям права власності розуміти комплекс 

правових, організаційних засобів та дій потенційного набувача майна, 

спрямованих на виникнення в нього права власності та надання йому 

статусу власника. 

4. Під моментом виникнення права власності пропонується розуміти 

належно зафіксований документально чи іншим способом юридичний 

факт у часовому просторі, що засвідчує отримання набувачем 

правового статусу власника. 

5. Пропонується поділяти усі документи, які слугують доказами 

наявності в особи права власності на майно, на правовстановлюючі 

(правовстановлювальні) і правопідтверджувальні. 

6. Сформульовано орієнтовний Перелік моменту виникнення в набувача 

права власності на майно, що набувається за договірними, 

недоговірними та іншими підставами (Додаток № 1). 

7. Доведено, що державна реєстрація на нерухоме майно не повинна 

розглядатися як безпосередня юридична підстава виникнення в особи 

права власності, оскільки вона лише фіксує факт, який вже відбувся. 



8. Аргументовано, що набуття майна за договорами, в яких набувачами 

рухомого майна одночасно виступають обидва подружжя, призводить 

до автоматичного виникнення в них права спільної сумісної власності. 

9. Встановлено колізію між сімейним і цивільним законодавством, адже 

за першим на нерухоме майно, придбане в період шлюбу одним з 

подружжя, в другого з них автоматично виникає право спільної 

сумісної власності, а за цивільним – з моменту державної реєстрації 

такого права. 

10. Розмежовано зміст понять «будівля», «споруда», «тимчасова споруда», 

«мала архітектурна форма» 

11. Запропоновано внести  зміни до чинного законодавства, а саме до ч. 4 

ст. 182 ЦК України доповнивши її посиланням на перелік 

правовстановлюючих документів і виклавши її в наступній редакції 

«Порядок проведення державної реєстрації прав на нерухомість, 

перелік правовстановлюючих документів для такої реєстрації та 

підстави для відмови в ній встановлюються законом». 
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АНОТАЦІЯ 

 

Яремова І.В. Визначення моменту набуття права власності за 

законодавством України. – 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. – Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка МОН України. – Київ, 2015. 

Дисертація є комплексним науковим дослідженням теоретичних та практичних 

аспектів набуття права власності та визначення моменту виникнення у 

набувача майна права власності за договірними та не договірними підставами. 

Встановлено, що набуття права власності і виникнення права власності за 

своїм змістом є суміжними і в цивілістичній науці розглядаються, як правило, 

тотожними. Проте нове законодавство дає підстави для висновку, що перше 

поняття уявляє собою комплекс лій, спрямованих на виникнення права 

власності. 

Аналізуються поняття «виникнення», «перехід», «придбання», «відчуження», 

«способи» та «підстави» набуття права власності. 

Висвітлюються питання юридичної значимості встановлення моменту 

виникнення у набувача права власності на майно та правові наслідки 

отримання ним статусу власника. 

З’ясовуються критерії, які сприяють встановленню моменту виникнення права 

власності на майно, що набувається за договорами, визначається специфіка 

набуття цього права на нерухоме майно. 



Висвітлюються питання визначення моменту виникнення права власності за не 

договірними підставами, зокрема, на новостворене майно, на знахідку, скарб та 

на інше майно, набуте в аномальних правовідносинах. 

Ключові слова: власник, набувач, державна реєстрація речового права, 

передача майна, перехід права власності. 

АННОТАЦИЯ 

 

Яремова И.В. Определение момента приобретение права собственности по 

законодательству Украины. – 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. – Киевский национальный университет 

имени Тараса Шевченко МОН Украины. – Киев, 2015. 

Диссертация является комплексным научным исследованием теоретических и 

практических аспектов приобретения права собственности и определения 

момента его возникновения у приобретателя имущества по договорным и 

недоговорным основаниям. Определяется соотношение понятий 

«приобретение» и «возникновение» права собственности. Отмечается, что и в 

законодательстве, и в юридической науке довольно часто они рассматриваются 

как тождественные. Вместе с тем новое гражданское законодательство дает 

основания утверждать, что приобретение права собственности представляет 

более широкое понятие, включающее в себя комплекс действий и мер, 

направленных на возникновение права собственности. 

Анализируются понятия «возникновение», «переход», «отчуждение», 

«приобретение», «способы» и «основания» приобретения права 

собственности. 

Освещаются вопросы развития законодательства и научной мысли о 

приобретении права собственности и о моменте его возникновения, а также 

вопросы юридической значимости того момента, правовые последствия 

получения лицом статуса собственника. 

Анализируется порядок определения момента возникновения права 

собственности на движимое и недвижимое имущество, приобретаемое по 

договорным основаниям. Раскрывается содержание понятия «передача 

имущества приобретателю», под которым следует также понимать его 

размещение на складах общего пользования. Утверждается, что в случае 

отсутствия в законе или условиях договора положений о моменте 

возникновения у приобретателя права собственности, должна действовать 

презумпция о применении общего правила, предусмотренного в ч. 1 ст. 334 ГК 

Украины. 

Определяются особенности возникновения права собственности на 

недвижимое имущество, на ценные бумаги, на наследственное имущество, на 

объекты общей собственности. 

Анализируются вопросы возникновения права собственности на 

новосоздаваемое имущество и по иным недоговорным основаниям. 



Определяются особенности возникновения права собственности на находку, на 

бесхозную вещь, на клад, на конфискованное имущество и на иное имущество, 

приобретаемое в аномальных правоотношениях, отмечается отсутствие в ГК 

Украины норм, определяющих в таких случаях момент возникновения права 

собственности. 

Ключевые слова: собственник, приобретатель, государственная регистрация 

вещного права, передача имущества, переход права собственности. 

 

SUMMARY 

 

Iaremova I.V. Determination of the Moment of Acquisition of Ownership Right 

under Legislation of Ukraine. – Manuscript. 

Ph.D. thesis in Law, specialty 12.00.03 – Civil Law and Civil Procedure; Family 

Law; Private International Law. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, 

Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2015. 

The thesis is an independent complete scientific work dedicated to the research of 

the mechanism of determination of the moment of acquisition of ownership right to 

property under legislation of Ukraine. 

The author analyzes the terms «occurrence», «transition», «acquisition», 

«alienation», «methods» and «grounds» of acquisition of ownership. 

The question of the legal significance of the determination of the moment of 

acquisition of acquirer’s ownership right to property and legal consequences of 

obtaining the status of owner are highlighted. 

The dissertation clears up the criteria that help to determine the moment of 

acquisition of ownership right to property which is acquired under treaty and 

determines the specificity of the acquisition of this right to immovable property. 

The work deals with question of determination of the moment of acquisition of 

ownership right under non-treaty grounds, in particular to newly created property, 

finding, treasure and to other property that is acquired in abnormal legal 

relationships. 

Key words: owner, acquirer, state registration of property right, transfer of property, 

lapse of ownership right. 
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