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Постановка проблеми. Відповідно до чинно-
го національного цивільного законодавства наша 
держава здійснює напрями діяльності щодо регу-
лювання особистих немайнових та майнових від-
носин, які виникають між особами, наділяючи їх 
відповідним статусом та гарантіями реалізації його 
змісту. Людина, згідно статті 24 Цивільного Кодексу 
України (далі ЦК України) вважається фізичною 
особою, на підставі її участі у цивільноправових 
відносинах і володіє, у зв’язку з цим, покладеними 
на неї правами і обов’язками.

Стан дослідження теми. Сама категорія 
«фізична особа» містить у собі значення право
суб’єктності, що є одною із обов’язкових переду-
мов суспільних відношень у життєдіяльності соціу-
му. Правосуб’єктністю фізичної особи вважається 
її можливість бути потенційним учасником право-
відносин. Згідно зі ст. 16 Міжнародного пакту про 
громадянські і політичні права, кожна людина має 
право на визнання її правосуб’єктності незалежно 
від її місця перебування [1]. На думку науковців, 
зокрема О.Ф. Скакун, в основі визначення приро-
ди правосуб’єктності (праводієздатності) фізичної 
особи лежать два критерії: 1) вікова характерис-
тика; 2) зрілість психіки та відсутність психологіч-
них дефектів. Також, звертається увага на те, що 
праводієздатність має свою відповідну будову і 
складається з: 1) правоздатності – здатності мати 
суб’єктивні права і обов’язки, що визначає зміст 
потенційної ролі особи у цивільноправовій сфері; 
2) дієздатності – можливості індивіда самостійно та 
усвідомлено набувати для себе прав і виконувати 
набуті обов’язки, несучи за це відповідальність; 3) 
деліктоздатності – здатності нести відповідальність 
за вчинені правопорушення [2, с. 356358]. 

Цивільна дієздатність фізичної особи має в 
своєму статусі відповідні вікові цензи, котрі відмеж-
овують громадян, які володіють достатньою право-
мочністю вступати у правовідносини з рівними 
собі, від тих осіб, які на підставі відсутності відпо-
відного віку, у таких правах є обмеженими (напри-
клад, неповнолітні особи). Як зазначає професор 
В.В. Луць, види дієздатності виділяють залежно від 
усереднених здібностей людини, характерних для 
певного віку чи хворобливого стану. Формальною 
підставою для цього є положення норм ЦК України 
про здатність усвідомлювати значення своїх дій і 
керувати ними. Законодавець розрізняє три види 
дієздатності: часткова – до 14 років; неповна – з 
14 до 18 років; повна – з 18 років.

Також відзначаються такі критерії, як об-
межена дієздатність та визнання фізичної особи 
недієздатною. Вони відображають стадії росту ін-
телектуального потенціалу людини і форми дегра-
дації людської свідомості, самооцінки [3], на кінець 
здатності усвідомлювати значення своїх дій і керу-
вати ними.

Метою дослідження є аналіз гарантій за-
безпечення реалізації індивідами своєї цивільної 
правосуб’єктності та її ключових елементів у зв’язку 
з їх участю у соціальноправовій сфері, а також пи-
тання цивільної дієздатності фізичної особи, яка не 
досягла вісімнадцятирічного віку та її суб’єктивну 
роль у впливі на виникнення, зміну та припинення 
цивільних відносин. 

Виклад основного матеріалу. Положення 
неповнолітньої фізичної особи, що обумовлене 
наданим законодавством переліком її прав, від-
значається ст. 32 ЦК України: 1) самостійно розпо-
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ряджатись своїм заробітком, стипендією та іншими 
доходами; 2) самостійно здійснювати свої права 
на результати інтелектуальної, творчої діяльності; 3) 
бути учасником (засновником) юридичної особи, 
якщо це не заборонено законом, або установчи-
ми документами юридичної особи; 4) самостійно 
укладати договір банківського вкладу (рахунку), 
розпоряджатись вкладом, внесеним нею на своє 
ім’я (грошовими коштами на рахунку) тощо. Проте 
є зворотна сторона правового статусу, що відобра-
жає аспект втручання у реалізацію своїх можливос-
тей з боку батьків (усиновлювачів), піклувальника, 
або органу опіки та піклування. У такому випад-
ку, законодавець передбачає правовий важіль, 
що здатний вплинути на хід цивільних відносин, 
суб’єктом яких є неповнолітній, зокрема, обмежи-
ти його права. Виходячи з цих чинників, така особа 
є юридично залежною і відносно несамостійною.

Напрям права, який реалізує здатність фізич-
ної особинеповнолітнього здобути повну цивільну 
дієздатність, є інститутом емансипації, який став 
новим явищем для цивільного права в Україні. 

Емансипація (від лат. emancipatio) – це звіль-
нення від будьякої залежності, скасування якихось 
обмежень, зрівняння у правах. Відповідно до мови 
сучасної цивілістики, емансипація є інститутом, 
який забезпечує оголошення фізичної особине-
повнолітнього дієздатним у повній мірі. Її необхід-
ність була продиктована соціальноекономічними 
реформа ми, що відбулися в останні десятиріччя, 
що змінили як економіку країни, так і менталітет 
її громадян. У разі еман сипації фізична неповно-
літня особа переходить з категорії осіб, що володі-
ють частковою цивільною дієздатністю, у категорію 
суб’єктів повністю дієздатних, і тому в цивільно
правових відносинах, вона прирівнюється до по-
внолітніх осіб, зберігаючи при цьому свій фактич-
ний соціальний статус [4].

Національне законодавство України, зокре-
ма цивільна та трудова галузі права, обумовлюють 
реальний потенціал здобути фізичною особоюне-
повнолітнім повної цивільної дієздатності. Це має 
абсолютне відображення у відповідних статтях ЦК 
України та Кодексу Законів про працю України 
(далі – КЗпПУ), де відзначаються наступні підстави 
набуття повного обсягу правосуб’єктності: 1) за ре-
єстрацією шлюбу (ч. 2 ст. 34 ЦК України); 2) за тру-
довим договором з 16 років (ч. 1 ст. 35 ЦК України, 
ст. 187, 188 КЗпПУ); 3) у зв’язку зі здійсненням під-
приємницької діяльності (ч. 3 ст. 35 ЦК України). 
Крім того, Закон встановлює гарантії збереження 
повної цивільної дієздатності унаслідок припинен-
ня вище зазначених підстав [5].

Як ми вже відзначили, особа, що не досягла 
вісімнадцятирічного віку, набуває повної цивіль-
ної дієздатності за визначеними цивільним зако-
нодавством підставами. Однією з таких підстав є 
влаштування неповнолітнього на роботу за трудо-
вим договором. Авжеж, необхідно підкреслити, що 
така специфічна умова потенційно тягне за собою 
факт особливостей, які, у свою чергу, зводяться до 
забезпечення додатковими правами і гарантіями 
для даної категорії.

Норми чинного трудового законодавства дик-
тують свої правила, відповідно до яких, у трудових 
правовідносинах, права фізичної неповнолітньої 
особи будуть прирівнюватись до можливостей по-
вністю дієздатної. Також потрібно зазначити, що у 
сфері охорони праці та іншого соціального забез-
печення (питання відпустки та робочого часу), до-
сліджувана категорія буде споряджена передбаче-
ними Законом пільгами (ст. 187 КЗпПУ). Проте не 
можна оминути увагою і те, що трудове законодав-
ство встановлює і певні важелі обмеження щодо 
доступу на працю для неповнолітніх, що не дають у 
повному обсязі змоги таким особам емансипува-
тись. Такі обмеження полягають у двох критеріях: 
тривалість робочого часу та специфіка праці.

Повнолітня дієздатна особа, відповідно до 
норм трудового права та визначених умов колек-
тивних договорів, має нормальну тривалість робо-
чого часу, що не може перевищувати 40 годин на 
тиждень. На відміну від такої особи, для індивіда, 
віком до вісімнадцяти років, тривалість робочого 
часу встановлюється у скороченому порядку: 1)  ві-
ком від 16 до 18 – 36 годин на тиждень; 2) віком від 
15 до 16 років та учням від 14 до 15 років, які пра-
цюють у канікулярний період – 24 години на тиж-
день. На підставі вище викладених аспектів, вже 
можемо розглядати такі обставини, що не дають 
нам можливості стверджувати про набуття повної 
дієздатності неповнолітньою особою та її подальше 
прирівнення у правах із повноцінними суб’єктами. 

Кожна трудова діяльність характеризується 
визначеними умовами та вимогами до майбутніх 
потенційних працівників. Такі умови та вимоги 
складають фундаментальну основу специфіки будь
якої праці. Неповнолітніх працівників, відповідно 
до чинного трудового законодавства, не мають 
права залучати до: 

– до виконання важкої роботи зі шкідливими 
та небезпечними умовами праці, до роботи в ніч-
ний час, у вихідні дні, а також до підземних робіт 
(ст. 190 КЗпПУ). Серед шкідливих і небезпечних 
робіт слід відзначити: будівництво метрополітенів, 
тунелів і підземних споруд спеціального призна-
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чення, видобування газу і нафти, буріння свердло-
вин тощо;

– до надурочних робіт, підіймання і перемі-
щення предметів, маса яких перевищує встанов-
лені граничні норми ваги.

Зокрема, необхідно підкреслити, що підліт-
ків забороняється призначати на роботи, які без-
посередньо пов’язані виключно з підійманням, 
утриманням або переміщенням важких речей. До 
праці зазначеного характеру допускаються лише 
ті особи, які не мають медичних протипоказань, 
що засвідчується відповідним лікарським свідо-
цтвом. До тривалої роботи з підіймання та перемі-
щення важких речей неповнолітні до 15 років не 
допускаються.

Згідно зазначених критеріїв, закріплених в 
національному трудовому праві, ми можемо вста-
новити, що, незважаючи на факт набуття повної 
цивільної дієздатності фізичною неповнолітньою 
особою внаслідок укладення трудового договору з 
роботодавцем, така категорія осіб хоч і прирівню-
ється у правах до повністю дієздатних, але все ж 
має – обмежуючі відмінності, які проявляються у 
певних чинниках. 

Проаналізувавши дану ситуацію, ми не має-
мо змоги спостерігати детальну інтеграцію чинного 
цивільного і трудового законодавства у вирішенні 
питання емансипації і тому, маємо зробити такий 
висновок, що працевлаштування неповнолітньо-
го індивіда закріплює повну правосуб’єктність 
лише у цивільних правовідносинах. З точки зору 
трудового права та робітничих реалій, неповно-
літня особапрацівник буде мати, як і певні приві-
леї, так і певні обмеження у реалізації своїх прав і 
обов’язків, адже в силу своїх фізичних та психічних 
можливостей, стану здоров’я та рівня свідомості, 
вона не зможе бути учасником трудових відносин 
у повній мірі [6]. 

Як вже раніше було відзначено, фізична не-
повнолітня особа має змогу здобути цивільну дієз-
датність у повному обсязі не тільки відповідно до 
безпосередньої участі у трудових правовідносинах, 
але й у разі, коли така особа має відношення до 
реалізації підприємницької діяльності. Згідно зі ст. 
35 ЦК України, повна цивільна дієздатність може 
бути надана фізичній особі, що досягла 16 років 
і яка бажає займатися підприємницькою діяль-
ністю, проте на те, аби неповнолітній індивід був 
зареєстрований, як підприємець, необхідна пись-
мова згода батьків (усиновлювачів), піклувальника 
або органу опіки та піклування. Фізична особане-
повнолітній буде вважатись повністю дієздатним 
з моменту реєстрації його, як суб’єкта підприєм-
ницької діяльності.

На думку законодавця, наявність бажання за-
йматись підприємницькою діяльністю є підставою 
вважати, що неповнолітня особа вже має достат-
ній рівень психічної зрілості і належну міру відпо-
відальності за втілення цілей у даній активності. Ці 
вимоги є необхідними для здобуття повномірної 
правосуб’єктності такій категорії осіб. Проте, необ-
хідно зазначити, що для реалізації ідеї займатися 
підприємницькою діяльностю, яка має приносити 
певний прибуток, необхідно володіти майном, що 
буде відігравати роль відправної точки у розвитку 
і функціонуванні такої діяльності. Опираючись на 
відповідну умову, норми права та загальновизна-
ні принципи суспільної життєдіяльності, вирішити 
дане питання буде непростим завданням, оскіль-
ки, у більшості життєвих випадків, фізична непо-
внолітня особа не має достатнього обсягу такого 
майна в індивідуальній власності і тому, здійснен-
ня підприємницької діяльності може бути втілене 
з подачі майна законних представників – батьків 
(усиновлювачів), піклувальників. В такому разі, за-
конні представники, дефакто, будуть брати непря-
му участь у підприємницькій діяльності неповно-
літнього індивіда, наприклад: виконувати функцію 
інвестування, нести спільну з підопічним відпові-
дальність за завдану потенційну шкоду. Це ставить 
під сумнів існування процесу емансипації фізичної 
неповнолітньої особи і, зокрема, може суперечити 
сутності підприємницької діяльності. Фізична особа
підприємець, яка на власний ризик здійснює дану 
діяльність, несе відповідальність за неї своїм май-
ном, що дає підставу вважати особу такою, що са-
мостійно здійснює свої права, виконує обов’язки, 
незалежно від будьякого втручання ззовні. З юри-
дичної точки зору, неповнолітній, у разі державної 
реєстрації, буде являтись підприємцем, але фак-
тичні обставини можуть негативно вплинути на 
його здобуту повну правосуб’єктність – можливість 
на власний розсуд набувати права, обов’язки і осо-
бисто нести відповідальність. 

Відповідно до ст. 34 ЦК України, у разі дер-
жавної реєстрації шлюбу фізичної особи, яка не 
досягла повноліття, вона набуває повної цивільної 
дієздатності з моменту такої реєстрації. В окремих 
випадках, які не підпадають до загальних обста-
вин, коли фактично склались шлюбні відносини, 
настала вагітність, або вже наявний факт наро-
дження дитини, місцеві органи виконавчої влади 
та органи місцевого самоврядування можуть зни-
жувати шлюбний вік на прохання неповнолітніх, 
або одного з них. Оскільки чинне законодавство не 
встановлює мінімальний віковий ценз для вступу 
до шлюбу, а визначає тільки відправні літа (18 ро-
ків), то у силу аргументованих підстав, вступити до 
шлюбу можнпливо й в 15, 16 років тощо. 
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Реєстрація шлюбу осіб, яким знижено шлюб-
ний вік, проходить на загальних підставах, проте 
повинен бути наявний відповідний дозвіл. Ми вже 
підкреслили, що для того, аби укласти шлюб у не-
повнолітньому віці, бажаючі особи повинні мати 
достатні причини, які повинні регламентувати їх 
потребу здобути повну цивільну дієздатність після 
реєстрації шлюбу і вступу до шлюбносімейних від-
носин. Такими причинами можуть бути: вагітність 
та наявність дітей.

Усі фактичні і правові складнощі щодо наро-
дження (в тому числі й запис дитини на батька, та/
або матір) і виховання дітей вимагають від чинних 
цивільного та сімейного законодавства еманси-
пації даних суб’єктів – неповнолітнього подружжя 
з метою наділення їх юридичною самостійніс-
тю, можливостями автономно набувати права й 
зобов’язання, сумлінно їх здійснюючи. Хоч і право-
ва доктрина визначає, що особи, які вступають до 
шлюбу, повинні досягти гідного ступеню психічної 
та інтелектуальної зрілості, індивідуальні умови 
життя можуть диктувати інші правила. Якщо роз-
глядати це більш детально, можна виявити зв’язок 
даної підстави емансипації з іншими вимогами 
щодо набуття повної цивільної правосуб’єктності, 
наприклад, працевлаштування за трудовим дого-
вором. Адже, для належного виховання дитини у 
сім’ї і забезпечення майновим достатком, непо-
внолітнє подружжя має бути емансипованим задля 
виключення будьяких обмежень у галузях праці й 
зайнятості.

 Потрібно відзначити, що даний інститут офі-
ційно не віднайшов свого місця у національній 
правовій системі, хоча й залишив у нормах свій 
характерний відбиток. Однак, явище емансипації 
формально визначено у цивільному законодавстві 
інших держав, зокрема у Республіці Білорусь, у 
Російській Федерації та Республіці Казахстан. 

З прийняттям у 1994 році, ЦК РФ, для росій-
ського цивільного права з’явилося нове поняття 
і новий правовий інститут, такий як емансипація. 
Вона визнається вагомою підставою для інтегра-
ції неповнолітнього, котрий досяг 16 років, у носія 
повної цивільної дієздатності. Це зазначається у 
ст. 27 ЦК РФ, де йдеться про те, що неповнолітній, 
який досяг шістнадцяти років, може бути оголоше-
ний повністю дієздатним, якщо він працює за тру-
довим договором, у тому числі за контрактом, або 
за згодою батьків, усиновителів або піклувальника 
займається підприємницькою діяльністю. Нормою 
передбачено, що набуття за цією підставою повно-
го обсягу правосуб’єктності проводиться за рішен-
ням органу опіки та піклування, за згодою батьків 
(усиновлювачів) або піклувальника, у разі відсут-
ності такої згоди – за рішенням суду і визначені 

особи, з моменту набуття дійсності даного факту, 
не несуть відповідальності за емансиповану не-
повнолітню особу. Слід підкреслити також обста-
вину, коли на законному рівні допускається вступ 
до шлюбу до досягнення 18 років, на підставі якої, 
особа набуває повної дієздатності (ч. 2, ст. 21 ЦК 
РФ), проте це не визначається властивістю інститу-
ту емансипації, хоча головний правовий наслідок є 
аналогічним [7].

Цивільне законодавство Республіки Білорусь і 
Казахстану встановлюють змістовно однакові нор-
мі, подібні до норм ЦК РФ. Відповідні статті також 
містять норми щодо про переходу фізичної особи
неповнолітнього у повноцінного суб’єкта цивільно
правових відносин на тих самих підставах, які були 
визначені раніше (ст. 20, 26 ЦК РБ, ст. 17, 221 ЦК 
РК) [8; 9].

На підставі вище досліджених норм актів як 
національного цивільного законодавства України, 
так і цивільного законодавства зарубіжних країн 
(РФ, Казахстан, Білорусь), зробити певний порів-
няльний аналіз інститутів набуття цивільної дієздат-
ності неповнолітніми.

Поперше, необхідно констатувати той факт, 
що в ЦК Укрїни, на відміну від ЦК РФ, ЦК РБ і ЦК 
Казахстану, інститут емансипації формально не-
визначений, однак містить загальновстановлені і 
характерні йому ознаки: 1) вік – з 16 років; 2) про-
вадиться за рішенням органу опіки та піклування; 
3) за згодою батьків (усиновлювачів) або піклу-
вальника, у разі відсутності – за рішенням суду; 4) 
у зв’язку із працею за трудовим договором, або із 
здійсненням підприємницької діяльності. Подруге, 
відповідні статті ЦКУ встановлюють інші обстави-
ни, згідно яких може відбутись набуття повної ци-
вільної дієздатності: 1) у зв’язку із записом матір’ю, 
або батьком дитини; 2) у зв’язку зі вступом у шлюб. 
Остання ознака не є підставою емансипації непо-
внолітніх громадян Росії, Білорусії та Казахстану, 
незважаючи на те, що вона визначена у цивільно-
му законодавстві таких держав.

Висновки. У процесі детального дослідження 
цивільноправового статусу фізичної особи, зокре-
ма юридичної природи положення неповнолітнього 
та його спроможності набути повного обсягу право-
дієздатності, ми дійшли до висновку, що українське 
цивільне законодавство створює необхідні умови і 
встановлює відповідні гарантії забезпечення реалі-
зації індивідами своєї цивільної правосуб’єктності 
та її ключових елементів у зв’язку з їх участю у со-
ціальноправовій сфері. 

Нами також було розглянуто питання цивільної 
дієздатності фізичної особи, яка не досягла вісім-
надцятирічного віку та її суб’єктивну роль у впливі 
на виникнення, зміну та припинення цивільних від-
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носин. Такий вплив являється суттєво багатогран-
ним, оскільки, незважаючи на те, що законом вста-
новлені межі активності таких осіб, правова норма 
не оминула увагою й питання здобуття дієздатності 
у повній мірі, відзначивши відповідний порядок 

втілення. Проте, український законодавець, на від-
міну від цивільного права державсусідів, офіційно 
не виділяє поняття «інституту емансипації», хоч і на-
діляє додатковими підставами для набуття повного 
обсягу правомочності громадянами. 
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