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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. Житло є необхідною умовою існування 

кожної людини, реалізації її особистого та соціального життя. Здійснення права 

користування житлом передбачає задоволення житлової потреби фізичних осіб. 

Відповідно до конституційних засад нашої держави кожна особа має право на 

житло, і це право реалізується шляхом як набуття права власності на житло, так 

і здійснення права користування житлом. Право користування житлом виникає 

в різних за змістом цивільних правовідносинах. В речових правовідносинах пра-

во користування житлом розглядається як суб’єктивне право власника на корис-

тування своїм майном, право користування житлом, яке виникає у членів сім'ї 

власника житла, а також право користування житлом, яке виникає у спадкових 

правовідносинах на підставі заповідального відказу (легату), що по суті є речо-

вим правом. У зобов’язальних правовідносинах право користування житлом ви-

никає на підставі договору найму (оренди) житла, договору позички, ренти, дові-

чного утримання тощо. 

Дослідження правового регулювання користування житлом є неможли-

вим без визначення поняття права користування житлом та його співвідношен-

ня з іншими суміжними поняттями, дослідження правової природи права кори-

стування житлом та правовідносин, в яких воно виникає, визначення житла як 

специфічного об’єкта права користування, встановлення кола суб’єктів права 

користування житлом, визначення підстав виникнення та припинення права ко-

ристування, з’ясування специфічних властивостей, які встановлюють межі 

здійснення права користування житлом, з метою визначення повноважень, яки-

ми наділені користувачі житла. Вивченням даних питань займались різні нау-

ковці-цивілісти, як у минулому, так і зараз, але комплексного дослідження ци-

вільно-правового регулювання права користування житлом з урахуванням спе-

цифіки об’єкта користування проведено так і не було. 

Актуальність дослідження даної теми є беззаперечною з огляду на те, що 

користування житлом здійснюється щоденно у повсякденному житті і недоско-

налість правового регулювання призводить до значних проблем у правовому 

застосуванні. У зв’язку з цим виникає необхідність системного підходу та ана-

лізу цивільно-правового регулювання користування житлом з метою виявлення 

проблем правового регулювання та можливості їх усунення. 

Науково-теоретичною базою для написання даної дисертації стали теоре-

тичні розробки, праці таких вітчизняних та зарубіжних вчених-цивілістів, як: 

Т. П. Базова, М. І. Брагінського, В. В. Вітрянського, М. К. Галянтича, О. В. Дзери, 

А. С. Довгерта, І. В. Жилінкової, О. С. Іоффе, В. П. Камишанського, П. В. Кра-

шеніннікова, Н. С. Кузнєцової, І. М. Кучеренко, В. В. Луця, В. Ф. Маслова, 

Л. Г. Лічмана, Є. О. Мічуріна, З. В. Ромовської, І. Ф. Севрюкової, П. І. Седугіна, 

Є. О. Суханова, Ю. К. Толстого, Є. О. Харитонова, В. В. Цюри, Я. М. Шевченко, 

Р. Б. Шишки та багатьох інших.  
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Разом з цим аналіз стану наукової розробки теми та законодавства, що 

регулює відносини, пов’язані з житлом, виявив низку невирішених принципо-

вих питань теоретичного та практичного характеру з приводу здійснення права 

користування житлом, що і зумовлює необхідність проведення відповідного 

дослідження.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисерта-

ція була виконана відповідно до планової теми науково-дослідної роботи відді-

лу проблем цивільного, трудового і підприємницького права Інституту держави 

і права ім. В. М. Корецького НАН України “Актуальні проблеми права власнос-

ті та цивільних правовідносин в сучасній Україні” (2013–2014 рр., номер дер-

жавної реєстрації РК012U007721). 

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є визначення та 

розв’язання теоретичних та практичних проблем, пов’язаних зі здійсненням фі-

зичними особами права користування житлом. Для її досягнення були постав-

лені такі задачі: 

 визначити зміст поняття права користування житлом в різних правовідносинах; 

 розглянути та проаналізувати правове становище користувачів – власника 

житла, наймача та осіб, які проживають разом з ним; 

 дослідити поняття, види та способи застосування обмеження права користу-

вання житлом та обмежених речових прав на житло; 

 узагальнити наукові підходи до здійснення користування житлом при реалі-

зації права на спадкування; 

 дослідити особливості здійснення суб’єктивного права користування жит-

лом у речових та зобов’язальних правовідносинах; 

 розробити конкретні рекомендації та пропозиції щодо вдосконалення циві-

льно-правового регулювання користування житлом.  

Об’єктом дослідження є цивільні відносини, що виникають у процесі 

здійснення фізичними особами права користування житлом. 

Предметом дослідження є наукові погляди, ідеї, концепції, положення 

чинного законодавства України та законодавства зарубіжних країн щодо здійс-

нення права користування житлом, а також практика їх застосування. 
Методи дослідження. Дисертаційне дослідження здійснювалося виходя-

чи з принципів всебічності, об’єктивності, обґрунтованості, що сприяло отри-
манню достовірних результатів. Для досягнення поставленої мети у процесі на-
укового дослідження автором було застосовано комплекс загальнонаукових та 
спеціальних методів наукового пізнання правових явищ. Використання діалек-
тичного методу дозволило розглянути питання щодо з’ясування правової при-
роди здійснення фізичними особами права користування житлом, визначення 
цього суб’єктивного права в системі цивільних правовідносин (підрозділ 1.1 
дисертації). Застосування історико-правового методу дозволило відстежити 
розвиток законодавства, теоретичної думки, наукових підходів до розуміння 
здійснення суб’єктивного права користування житлом в різних речових та зо-
бов’язальних правовідносинах (підрозділи 1.1, 2.1 дисертації). Формально-
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логічний метод сприяв виявленню суперечностей у понятійному апараті, який 
застосовується у теорії цивільного права та актах цивільного законодавства 
(підрозділи 1.2, 2.2, 3.1, 3.2 дисертації). Порівняльно-правовий метод застосо-
вувався при аналізі зарубіжного законодавства та вивченні зарубіжного досвіду 
цивільно-правового регулювання користування житлом у речових та зо-
бов’язальних правовідносинах, а також при порівнянні елементів механізму пра-
вового регулювання у галузях вітчизняного права (підрозділи 2.1, 2.2, 3.1, 3.2).  
Системно-структурний метод використовувався при класифікації права користу-
вання житлом, визначенні повноважень користувачів через призму обмежень та 
обтяжень права користування житлом (підрозділи 2.2, 3.1 дисертації). За допомо-
гою логіко-юридичного методу стало можливим формулювання пропозицій щодо 
вдосконалення чинного законодавства (підрозділи 2.2, 3.1, 3.2 дисертації). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що робота є 
одним із перших в юридичній науці України комплексним дослідженням здійс-
нення фізичними особами права користування житлом. У результаті сформова-
но ряд нових положень, висновків, пропозицій та шляхи усунення правових ко-
лізій, які мають значення для науки та практики. Одержані результати даного 
наукового дослідження відповідають вимогам наукової новизни та пропону-
ються до захисту.  

Найбільш вагомими науковими результатами дослідження є такі: 
вперше: 
1) доведено, що  припинення шлюбно-сімейних відносин призводить до 

втрати статусу члена сім'ї, а отже і припинення права користування житлом, що 
виникало на підставі особистого сервітуту. У зв’язку з цим пропонується зако-
нодавчо закріпити, що при припиненні шлюбно-сімейних відносин член сім'ї 
власника житла втрачає право на користування житлом і підлягає виселенню 
протягом встановленого законом строку. При цьому спільна дитина не позбав-
ляється права  користування житлом власника; 

2) визначено, що місце проживання – це квартира, житловий будинок, 
інше житло, в якому особа постійно або переважно проживає як власник, най-
мач або на інших законних підставах. Місце перебування – це тимчасове (мен-
ше шести місяців на рік) перебування особи в певному житловому приміщенні 
(санаторії, готелі, пансіонаті), що не є місцем постійного проживання особи; 

3) доведено, що в договорі найму житла з викупом наймодавцем нарівні 
з юридичною особою може виступати фізична особа-підприємець, яка передає 
наймачу (фізичній особі) житло за плату на довготривалий (до 30 років) строк, 
після закінчення якого або достроково, за умови повної сплати орендних пла-
тежів, житло переходить у власність наймача. Договір найму житла з викупом 
підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації в Державному ре-
єстрі речових прав на нерухоме майно; 

удосконалено: 
4) положення про те, що право користування житлом – це суб’єктивне 

право власника або титульного володільця на задоволення власної житлової по-
треби шляхом проживання у належному житловому приміщенні, здійснення 
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сукупності прав та обов’язків щодо експлуатації та утримання житла. Користу-
вання житлом неможливо здійснювати без його фактичного володіння. Воло-
діння є підставою та умовою здійснення права користування житлом; 

5) положення про те, що обмеження права користування житлом – це ви-
значений об’єктивними нормами правовий режим користування житлом, а обтя-
ження права користування житлом – це певний механізм захисту суб’єктивних 
прав інших осіб на користування житлом власника, які виникають на підставі 
обмежених речових прав на житло; 

6) положення про те, що режим спільного проживання чоловіка та жінки 
без реєстрації шлюбу виникає з моменту нотаріального посвідчення договору 
про сумісне проживання, в якому зазначаються умови та порядок користування 
майном, що є особистою приватною власністю кожного з них, встановлення 
режиму права спільної сумісної, або часткової власності на майно, набутого під 
час спільного проживання, а також їх взаємні права та обов’язки; 

7) висновок про те, що заповідальний відказ, який встановлює довічне 
користування житлом, та особистий сервітут, встановлений у заповіті, мають 
однакову правову природу і породжують аналогічні правові наслідки. Тому за-
повідальний відказ, як підстава виникнення довічного права користування жит-
лом, є різновидом особистого сервітуту і має застосовуватись імперативно; 

8) висновок про те, що договір про надання житла для тимчасового про-
живання у зв’язку із втратою житла є різновидом договору соціального найму 
житла, оскільки має однакову соціальну мету. Тому необхідно прийняти нову 
редакцію Закону України “Про житловий фонд соціального призначення”, 
в якому визначити порядок надання житла в тимчасове користування для осіб, 
які вимушено або раптово втратили власне житло; 

9) висновок про те, що договором оренди слід вважати цивільно-правовий 
договір, різновидами якого є договір прокату, лізингу, договір оренди транспо-
ртних засобів, земельних ділянок, оренди будівлі або іншої капітальної спору-
ди. До договору найму житла належать такі види договорів, як договір приват-
ного найму житла, договір найму житла з викупом, договір соціального найму 
житла, договори найму службового житла та гуртожитків; 

10) положення про те, що договір ренти та договір довічного утримання – 
це самостійні види договорів, які мають свої особливості щодо здійснення права 
користування житлом. Право користування житлом за договором довічного утри-
мання (догляду) має речовий характер, тобто розглядається як особистий (житло-
вий) сервітут, а за договором ренти – це право має зобов’язальний характер; 

набули подальшого розвитку: 
11) положення про те, що необхідно встановити режим спільної сумісної 

власності на спільне майно співвласників багатоквартирного будинку. При ви-
рішенні питань щодо здійснення права користування та управління (розпоря-
дження) спільним майном, до якого належать нежитлові приміщення, слід до-
тримуватись цільового призначення цього майна; 

12) висновок про те, що юридична особа може використовувати житло на 
законних підставах для здійснення господарської та підприємницької діяльності 
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непромислового характеру, якщо така діяльність не суперечить встановленим у 
законодавстві нормам використання житлових приміщень у житлових будинках 
та не порушує права інших власників (користувачів) і не завдає шкоди навко-
лишньому середовищу; 

13) висновок про те, що при вирішенні спорів з приводу захисту права ко-
ристування житлом, припинення, або усунення перешкод в праві користування 
житлом, необхідно визначити характер правовідносин, правовий статус осіб та 
підстави виникнення права користування житлом. Якщо буде встановлено ре-
човий характер правовідносин, то необхідно застосовувати норми Цивільного, 
а не Житлового кодексу України. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що сфор-
мульовані в дисертації теоретичні положення, висновки та рекомендації можуть 
бути використані: 

 у науково-дослідницькій роботі – для подальших теоретичних розробок про-
блем взаємодії цивільно-правового та житлового законодавства України та 
усунення науково-практичних та законодавчих суперечностей; 

 правотворчій діяльності – під час реформування та вдосконалення цивіль-
ного законодавства України, що регулює здійснення права користування жи-
тлом, на підставі розроблених пропозицій щодо внесення змін і доповнень 
до ЦК України, ЖК України, СК України, Закону України “Про житловий 
фонд соціального призначення”, Закону України “Про свободу пересування 
та вільний вибір місця проживання в Україні”; 

 правозастосовній практиці – при розгляді судами справ про здійснення пра-
ва користування житлом, а також у діяльності нотаріусів при посвідченні до-
говорів, предметом яких є здійснення повноважень з користування житлом; 

 навчальному процесі – при викладанні дисциплін “Цивільне право”, “Житло-
ве право”, “Сімейне право”, а також при розробці підручників, методичних 
і навчальних посібників та навчально-методичних комплексів. 

Апробація результатів дисертації. Результати та висновки, рекомендації 
та пропозиції дисертаційного дослідження були апробовані та доповідались на: 
Всеукраїнській науково-практичній конференції “Актуальні проблеми правот-
ворення в сучасній Україні” (м. Алушта, 29 квітня – 1 травня 2010 р.); Міжна-
родній науково-практичній конференції “Актуальні питання сучасної юридич-
ної науки” (м. Київ 5–6 жовтня 2011 р.); IV Міжнародній науково-практичній 
конференції, присвяченій 20-й річниці незалежності України та 20-й річниці 
заснування інституту президентства в Україні “Держава і право: проблеми ста-
новлення і стратегія розвитку” (м. Суми, 21–22 травня 2011р.); 
ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції “Актуальні проблеми право-
творення в сучасній Україні”, Київський університет права НАН України 
(м. Київ, 28 квітня 2011 р.); ІХ Міжнародній науково-практичній інтернет-
конференції “Розвиток України в ХХІ столітті: економічні, соціальні, екологіч-
ні, гуманітарні та правові проблеми” (м. Тернопіль, 20 березня 2011 р.); V Між-
народній науково-практичній конференції “Держава і право: проблеми станов-
лення і стратегія розвитку” (м. Суми, 19–20 травня 2012 р.); Міжнародній нау-
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ково-практичній конференції “Юриспруденція: актуальні проблеми теорії і 
практики” (м. Львів, 5–6 жовтня 2012 р.); ХІV Всеукраїнській науково-
практичній конференції “Проблеми і перспективи розвитку банківської системи 
України” (м. Суми, 27–28 жовтня 2011 року); VІ Міжнародній науково-
практичній конференції “Держава і право: проблеми становлення і стратегія 
розвитку” (м. Суми, 18–19 травня 2013 р.); ХVI Всеукраїнській науково-
практичній конференції “Проблеми і перспективи розвитку банківської системи 
України” (м. Суми, 24–25 жовтня 2013 р.); Міжнародній науково-практичній 
конференції “Законодавство України: недоліки, проблеми систематизації та пе-
рспективи розвитку” (м. Херсон, 14–15 лютого 2014 р.); Міжнародному науко-
вому конгресі “Правова дискусія. Досягнення і перспективи” (м. Київ (Україна) 
– м. Варшава (Польща), 20 березня 2014 р.); Міжнародна науково-практична 
конференція “Правові реформи в Молдові, Україні і Грузії в контексті євроінте-
граційних процесів” (м. Кишинів, Республіка Молдова, 7–8 листопада 2014 р.). 

Публікації. Основні положення дисертації знайшли відображення у 
23 наукових публікаціях, зокрема у 10 наукових статтях, з яких 9 опубліковані 
у фахових виданнях України, 1 – в зарубіжному виданні, а також у 13 тезах до-
повідей на науково-практичних конференціях. 

Структура і зміст роботи. Дисертація складається із вступу, 3 розділів, 
що містять 7 підрозділів, висновків, списку використаних джерел. Повний об-
сяг дисертації становить 213 сторінок, з яких список використаних джерел на-
раховує 213 найменувань і викладений на 25 сторінках.  

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовується актуальність теми, відображено зв’язок з нау-
ковими програмами, планами та темами, визначаються мета і задачі роботи, да-
ється характеристика об’єкта, предмета і методологічна основа дослідження, 
формулюються положення наукової новизни, які виносяться на захист, розкри-
вається практичне значення та апробація результатів дослідження, вказуються 
публікації за темою дисертації. 

Розділ 1 “Основні засади цивільно-правового регулювання користу-

вання житлом” складається з двох підрозділів. 
Підрозділ 1.1 “Загальна характеристика правовідносин, що виникають з 

приводу користування житлом” присвячений науковому аналізу правовідно-
син, в яких виникає суб’єктивне право користування житлом. Право користу-
вання житлом виступає складовою частиною конституційного права фізичної 
особи на житло, на основі якого здійснюється реалізація житлової потреби, 
майнових та особистих немайнових прав фізичних осіб. В речових правовідно-
синах право користування житлом розглядається як суб’єктивне право власника 
на користування своїм майном, право користування житлом, яке виникає у чле-
нів сім'ї власника житла, а також право користування житлом, яке виникає в 
спадкових правовідносинах на підставі заповідального відказу (легату), що по 
суті є речовим правом. В зобов’язальних правовідносинах право користування 
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житлом виникає на підставі договору найму (оренди) житла, договору позички, 
ренти, довічного утримання. 

Дисертанткою відстоюється думка, що всі відносини у житловій сфері 
необхідно кваліфікувати відповідно до публічно- або приватно-правової належ-
ності. Цивільно-правові відносини щодо набуття права власності на житло, ви-
никнення та здійснення права користування, розпорядження житлом, та захист 
цих прав, достатньою мірою врегульовані нормами ЦК України. Подальше вдо-
сконалення цивільно-правового регулювання цих відносин необхідно здійсню-
вати шляхом внесення змін та доповнень до ЦК України, СК України та інших 
нормативно-правових актів, тому немає нагальної потреби приймати новий 
Житловий кодекс України. 

Право користування житлом – це юридично закріплена можливість вико-
ристання житла для забезпечення житлової потреби, визначення місця прожи-
вання, а також вчинення інших, не заборонених законом юридично значимих 
дій для задоволення потреб власників, наймачів та інших осіб. 

У підрозділі 1.2 “Суб’єкти та об’єкти права користування житлом” 
здійснено науковий аналіз та розглянуто різні наукові підходи до визначення 
житла як специфічного об’єкта цивільних правовідносин і об’єкта користуван-
ня. Встановлено, що різноманітність способів набуття права користування жит-
лом, тривалість проживання в житлі, вказують на те, що фізична особа самос-
тійно визначає житло, в якому вона проживає постійно, переважно, або тимча-
сово, і в якому в даний проміжок часу задовольняє свою житлову потребу. 
Визначальними при цьому є критерії придатності та призначеності для постій-
ного проживання. Під житлом завжди розуміється індивідуально визначений 
об’єкт – житловий будинок, квартира, садиба тощо, в яких знаходяться як жит-
лові приміщення, призначені для проживання (житлові кімнати), так і інші під-
собні приміщення, які призначені для здійснення побутових потреб фізичних 
осіб (кухні, коридори, санвузли, комори, балкони), які не є житловими, і не мо-
жуть бути самостійним об’єктами, тому технічно та юридично відносяться до 
поняття “житло”. Отже терміни “житло” та “житлове приміщення” співвідно-
сяться як загальне та спеціальне, і житлове приміщення є складовою частиною 
житла. Але якщо допоміжне нежитлове приміщення розташоване поза межами 
квартири або житлового будинку, воно до житла не включається. Фактично за 
українським цивільним законодавством житлом можна визнати будь-яке при-
міщення, яке є придатним та призначеним для постійного проживання, тому ми 
вважаємо, що якщо розглядати житло як об’єкт права користування, то в основу 
визначення поняття “житло” треба покласти суб’єктивний фактор, тобто від-
ношення самої особи до житлового приміщення, в якому вона постійно прожи-
ває, як до свого житла, в якому задовольняє свою житлову потребу, але в той же 
час воно повинно бути призначеним та придатним для постійного проживання. 

Розглядаючи суб’єктів права користування житлом, зазначається, що не-
обхідно визначити в законодавстві, що юридична особа може використовувати 
житло на законних підставах для здійснення господарської та підприємницької 
діяльності непромислового характеру, якщо така діяльність не суперечить вста-
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новленим у законодавстві нормам використання житлових приміщень у житло-
вих будинках та не порушує права інших власників (користувачів) і не завдає 
шкоди навколишньому середовищу. Залежно від правового статусу фізичної 
особи (власник, наймач) залежить обсяг повноважень щодо здійснення права 
користування житлом. Власник житла має виключне право на надання згоди та 
встановлення порядку користування житлом, визначення прав та обов’язків осіб, 
які до нього вселяються. Визнання особи членом сім'ї власника, наймача є підста-
вою виникнення права користування житлом. Припинення шлюбно-сімейних від-
носин позбавляє особу статусу члена сім'ї власника і повинно призводити до при-
пинення спільного проживання та користування житлом власника. 

Розділ 2 “Здійснення права користування житлом в речових право-
відносинах” складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 “Користування житлом на підставі права власності” до-
сліджуються повноваження власника житла через призму законодавчих обме-
жень, встановлених при здійсненні права користування житлом. Також в цьому 
підрозділі аналізується здійснення права користування житлом на підставі спіль-
ної сумісної та часткової власності. Так, дисертанткою доводиться необхідність 
позбавлення права на частку у спільному житлі “проблемного” співвласника, 
якщо в нього є інше придатне для проживання житло. Отже, пропонується допо-
внити статтю 360 ЦК України положенням про те, що у разі систематичного по-
рушення санітарно-гігієнічних норм та правил, невиконання обов’язку по утри-
манню житла без поважних причин, порушення громадського порядку, що приз-
водить до порушення прав та інтересів інших співвласників та співмешканців, 
суд за позовом співвласників може позбавити права на частку “проблемного” 
співвласника, якщо в нього є інше житло для проживання з наступною компен-
сацією вартості частки. Доводиться необхідність встановлення в законодавстві 
положення про те, що у разі неможливості спільного проживання, користування 
квартирою, житловим будинком, недосягнення згоди щодо компенсації вартості 
частки, співвласник має право подати позов до суду про зобов’язання інших 
співвласників надати матеріальну компенсацію вартості незначної частки у спі-
льній частковій власності на квартиру, будинок тощо. Пропонується встановити, 
що режим спільного проживання чоловіка та жінки без реєстрації шлюбу вини-
кає з моменту нотаріального посвідчення договору про сумісне проживання, в 
якому зазначаються умови та порядок користування майном, що є особистою 
приватною власністю кожного з них, встановлення режиму спільної сумісної, 
або часткової власності на майно, набутого під час спільного проживання, а та-
кож їх взаємні права та обов’язки. Підтримується позиція щодо встановлення 
режиму спільної сумісної власності на спільне майно співвласників багатоквар-
тирного будинку. 

При вирішенні спорів з приводу захисту права користування житлом, 
припинення, або усунення перешкод в праві користування житлом, необхідно 
визначити характер правовідносин, правовий статус осіб та підстави виникнення 
права користування житлом. Якщо буде встановлено речовий характер правовід-
носин, то необхідно застосовувати норми Цивільного, а не Житлового кодексу. 



9 

 У підрозділі 2.2 “Обмежені речові права користування житлом” дослі-
джується співвідношення обмежень та обтяжень права користування житлом. 
Обмеження права користування житлом – це визначений об’єктивними норма-
ми правовий режим користування житлом, який є однаковим для всіх суб’єктів 
– користувачів, незалежно від підстав виникнення права користування. Обтя-
ження права користування житлом – це певний механізм захисту суб’єктивних 
прав інших осіб на користування житлом власника, які виникають на підставі 
обмежених речових прав на житло.  

Користування житлом може відбуватись на підставі володіння та обме-
женого права користування чужим житлом – особистого сервітуту. Отже, воло-
діння розглядається як підстава та умова виникнення права користування жит-
лом. Аргументується позиція, що якщо володілець відкрито та добросовісно 
користується, тобто проживає у житловому будинку, власник якого помер, а 
його спадкоємці не заперечують проти володіння та користування житлом, або 
якщо власник живий і теж не заперечує проти користування та набуття права 
власності за давністю володіння, то таке володіння слід вважати добросовісним, 
яке може бути підставою для набуття права власності за набувальною давністю.  

Відстоюється думка, що право користування житлом членами сім'ї влас-
ника житла, що визначається як особистий сервітут, є суб’єктивним цивільним 
правом, підстави виникнення та припинення якого повинні вирішуватись за но-
рмами ЦК України, а не ЖК України. Таким чином, при вирішенні питання 
припинення особистого сервітуту необхідно застосовувати п. 4 ч. 1 ст. 406 ЦК 
України. При припиненні шлюбних відносин батьків спільна дитина не втрачає 
особистого сервітуту, а отже зберігає право користування житлом власника. 
З метою врегулювання законодавчих суперечностей також вважаємо необхід-
ним виключити абзац 3 ст. 64 та абзац 4 ст. 156 ЖК України. 

У підрозділі 2.3 “Здійснення права користування житлом при реалізації 
права на спадкування” здійснюється науковий аналіз заповідального відказу 
(легату), на підставі якого виникає право користування чужим житлом. 
Суб’єктивне право користування житлом виникає на підставі заповідального 
розпорядження, встановленого у заповіті, після відкриття спадщини та прийн-
яття її спадкоємцями. Критичному аналізу піддається існування одночасно за-
повідального відказу та особистого сервітуту, встановленого у заповіті, як підс-
тав виникнення права користування житлом. Заповідальний відказ як підстава 
виникнення довічного права користування житлом є різновидом особистого 
сервітуту і має застосовуватись імперативно. Досліджуються особливості здій-
снення права користування житлом на підставі заповідального відказу. 

Розділ 3 “Здійснення права користування житлом у договірних право-
відносинах” складається з двох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 “Користування житлом на підставі договору найму” ди-
сертанткою відстоюється позиція, що терміни “найм” та “оренда” не є тотож-
ними поняттями. Тому слід визначити, що договір найму застосовується лише 
щодо договору найму житла, який включає в себе наступні види договорів: до-
говір приватного найму житла, договір найму житла з викупом, договір соціа-
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льного найму житла, договори найму житла в гуртожитках та службового жит-
ла. Відмінна особливість договору найму – це його мета – задоволення житло-
вої потреби наймача. Договір про надання житла в тимчасове користування 
можна розглядати як різновид договору соціального найму житла, але на відмі-
ну від соціального найму, договір тимчасового користування укладається стро-
ком до одного року. Тому необхідно прийняти нову редакцію Закону України 
“Про житловий фонд соціального призначення”, в якому визначити підстави та 
порядок надання житла в постійне користування для осіб, які вимушено або ра-
птово втратили власне житло. Аналізуючи договір комерційного найму житла, 
дисертанткою підтримується позиція щодо простої письмової форми договору 
найму житла, недодержання якої не тягне правовим наслідком недійсність до-
говору. Зроблено класифікацію наймачів на різні групи та проаналізовано їх 
правовий статус. Відстоюється позиція, що в договорі найму житла з викупом 
стороною-наймодавцем може бути не тільки юридична особа, а й фізична особа 
– підприємець. 

У підрозділі 3.2 “Користування житлом на підставі договору довічного 
утримання, ренти та позички” встановлено, що договір ренти та договір дові-
чного утримання – це самостійні види договорів, які мають свої особливості 
щодо здійснення права користування житлом. Право користування житлом за 
договором довічного утримання (догляду) має речовий характер, тобто розгля-
дається як особистий (житловий) сервітут, а виникнення права користування 
житлом за договором ренти пов’язане з умовами щодо сплати рентних платежів 
в грошовій або іншій формі, тому це право має зобов’язальний характер. Дого-
вір позички житла дуже схожий з договором найму житла, а тому положення 
ЦК України, а саме глава 59 можуть бути застосовані до договору позички жи-
тла з урахуванням особливостей цього договору. 

ВИСНОВКИ 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення і запропоновано нове 
вирішення наукового завдання, суть якого полягає у встановленні закономірно-
стей здійснення права користування житлом, в результаті чого автором сфор-
мульовані наступні найважливіші положення та практичні пропозиції. 

1. Право користування житлом виступає складовою частиною конститу-
ційного права фізичної особи на житло, на основі якого здійснюється реалізація 
житлової потреби, майнових та особистих немайнових прав фізичних осіб. 
Суб’єктивне право користування житлом реалізується в цивільних (речових, 
зобов’язальних), сімейних, спадкових, трудових, житлових правовідносинах. 
Приватно-правові відносини власності та користування житлом – це цивільні 
правовідносини, а публічно-правові відносини щодо обліку, утримання та роз-
поділу житла – це житлові правовідносини.  

2. Право користування житлом – це суб’єктивне право власника або титу-
льного володільця на задоволення власної житлової потреби шляхом проживання 
у належному житловому приміщенні, здійснення сукупності прав та обов’язків 
щодо експлуатації та утримання житла. Задоволення житлової потреби  
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здійснюється при фактичному проживанні, тобто володінні та користуванні  жит-
лом. Володіння розглядається як необхідна складова та умова здійснення права 
користування житлом. Таким чином, право володіння як елемент суб’єктивного 
права  є  умовою здійснення права користування житлом, а володіння як окреме 
речове право є підставою здійснення права користування житлом. 

3. Пропонується внести зміни до ст. 29 ЦК України та Закону України 
“Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні” та ви-
значити, що місце проживання – це квартира, житловий будинок, інше житло, 
в якому особа постійно або переважно проживає як власник, наймач або на ін-
ших законних підставах. Місце перебування – це тимчасове (менше шести мі-
сяців на рік) перебування особи в певному житловому приміщенні (санаторії, 
готелі, пансіонаті,) що не є місцем постійного проживання особи. 

4. В ст. 311 ЦК України використовується термін “інше володіння” як 
об’єкт суб’єктивного права нарівні з житлом при визначенні поняття недотор-
каності житла, що не узгоджується з основними цивілістичними засадами, за 
яких володіння розглядається як повноваження, тобто суб’єктивне право. Та-
ким чином, з метою усунення термінологічних суперечностей вважаємо, що 
необхідно внести зміни до ст. 311 ЦК України і замінити термін “інше володін-
ня” на термін “інше майно”. Також зроблено висновок про те, що якщо володі-
лець відкрито та добросовісно користується, тобто проживає у житловому бу-
динку, власник якого помер, а його спадкоємці не заперечують проти володіння 
та користування житлом, або якщо власник живий і теж не заперечує проти ко-
ристування та набуття права власності за давністю володіння, то таке володіння 
слід вважати добросовісним, яке може бути підставою для набуття права влас-
ності за набувальною давністю. 

5. Визначення повноважень власника житла здійснюється через встанов-
лені в законодавстві обмеження та обтяження права користування житлом. Об-
меження права користування житлом – це визначений об’єктивними нормами 
правовий режим користування житлом, а обтяження права користування житлом 
– це певний механізм захисту суб’єктивних прав інших осіб на користування  
житлом власника, які виникають на підставі обмежених речових прав на житло. 
Обмежене речове право користування житлом – це особисте право користуван-
ня чужим житлом, відповідно до якого користувач має право володіння та ко-
ристування житлом для задоволення власної житлової потреби. 

6. Пропонується доповнити статтю 360 ЦК України положенням про те, що 
у разі систематичного порушення санітарно-гігієнічних норм та правил, невико-
нання обов’язку по утриманню житла без поважних причин, порушення громад-
ського порядку, що призводить до порушення прав та інтересів інших співвласни-
ків та співмешканців, суд за позовом співвласників може позбавити права на част-
ку “проблемного” співвласника, якщо в нього є інше житло для проживання з 
наступною компенсацією вартості частки. Також пропонується внести зміни до 
ч. 2 ст. 364 ЦК України такого змісту: “У разі неможливості спільного проживан-
ня, користування квартирою, житловим будинком, недосягнення згоди щодо ком-
пенсації вартості частки, співвласник має право подати позов до суду та зо-
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бов’язати інших співвласників надати матеріальну компенсацію вартості незнач-
ної частки у спільній частковій власності на житло.  

7. Пропонується внести зміни до СК України і встановити, що режим спі-
льного проживання чоловіка та жінки без реєстрації шлюбу виникає з моменту 
нотаріального посвідчення договору про сумісне проживання, в якому зазнача-
ються умови та порядок користування майном, що є особистою приватною вла-
сністю кожного з них, встановлення режиму спільного сумісного, або спільного 
часткового права на майно, набутого під час спільного проживання, а також їх 
взаємні права та обов’язки. 

8. При вирішенні спорів з приводу захисту права користування житлом, 
припинення, або усунення перешкод в праві користування житлом необхідно 
визначити характер правовідносин, правовий статус осіб та підстави виникнен-
ня права користування житлом. Якщо буде встановлено речовий характер пра-
вовідносин, то необхідно застосовувати норми Цивільного, а не Житлового ко-
дексу. Пропонується доповнити ст. 391 ЦК України пунктом другим, в якому 
зазначити, що дії осіб, які порушують права власника щодо користування та 
розпорядження своїм майном, мають бути протиправними та існувати на час 
подання позову. 

9. Встановлено, що припинення шлюбно-сімейних відносин призводить 
до втрати статусу члена сім'ї, а отже і припинення права користування житлом 
на підставі особистого житлового сервітуту. У зв’язку з цим пропонується до-
повнити  ст. 405 ЦК України пунктом третім такого змісту:  “При припиненні 
шлюбно-сімейних відносин член сім'ї власника житла втрачає право на корис-
тування житлом і підлягає виселенню протягом трьох місяців. При цьому спі-
льна дитина не позбавляється права  користування житлом власника”. З метою 
врегулювання законодавчих суперечностей вважаємо за необхідне виключити 
абзац 3 ст. 64 та абзац 4 ст. 156 ЖК України. 

10. Заповідальний відказ, який встановлює довічне користування житлом, 
та особистий сервітут, встановлений у заповіті, мають однакову правову при-
роду і породжують аналогічні правові наслідки. Тому ми вважаємо, що запові-
дальний відказ як підстава виникнення довічного права користування житлом є 
різновидом особистого сервітуту і має застосовуватись імперативно. У зв’язку з 
цим необхідно внести зміни до ст. 1246 ЦК України, доповнивши її таким зміс-
том: “спадкодавець має право встановити у заповіті сервітут щодо земельної 
ділянки, інших природних ресурсів або іншого нерухомого майна для задово-
лення потреб інших осіб”. Якщо спадкодавець у заповіті встановлює сервітут 
на користування житлом, то застосовуються норми, передбачені ст. 1238 ЦК 
України. 

11. Договір найму (оренди) житла визначає відносини з передачі житла 
в користування наймачу та іншим особам, які проживають разом з ним, на пев-
ний строк за визначену в договорі плату. Підтверджується, що договір найму 
(оренди) житла укладається в письмовій формі і не потребує нотаріального пос-
відчення та державної реєстрації речових прав та їх обтяжень. Доводиться не-
обхідність уточнення предмета договору найму (оренди) житла шляхом вне-
сення змін до ч. 1 ст. 812 ЦК України, виклавши її в такій редакції: “предметом 
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договору найму житла можуть бути квартири, житлові будинки, або їх частини, 
які є ізольованими, придатними для постійного проживання і відповідають 
встановленим законодавством вимогам”. 

12. Необхідно визначити, що в договорі найму житла з викупом наймода-
вцем нарівні з юридичною особою може виступати фізична особа-підприємець, 
яка передає наймачу (фізичній особі) житло за плату на довготривалий 
(до 30 років) строк, після закінчення якого або достроково, за умови повної 
сплати орендних платежів, житло переходить у власність наймача. Договір 
найму житла з викупом підлягає нотаріальному посвідченню та державній ре-
єстрації в Державному  реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

13. Договір безоплатного користування житлом – договір позички житла – 
необхідно врегулювати на законодавчому рівні шляхом поширення норм глави 59 
ЦК України на даний вид договору з урахуванням його специфіки. Тому ми про-
понуємо доповнити ст. 827 ЦК України пунктом четвертим такого змісту: “до до-
говору позички житла застосовуються положення глави 59 цього Кодексу”. 
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Івашова І. П. Цивільно-правове регулювання користування житлом. 
– На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.03 – Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; 
міжнародне приватне право – Інститут держави і права ім. В. М. Корецького 
НАН України, Київ, 2015. 

У дисертації зроблено комплексне дослідження цивільно-правового регу-
лювання користування житлом. На підставі теоретичних здобутків науковців, 
аналізу норм чинного законодавства та практики їх застосування проведено ци-
вілістичне дослідження речових та зобов’язальних правовідносин, в яких вини-
кає суб’єктивне право користування житлом. Досліджено повноваження корис-
тувачів залежно від підстав виникнення права користування житлом. 
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Проаналізовано та надано визначення поняття права користування жит-
лом та його співвідношення з іншими суміжними поняттями. Зроблено дослі-
дження правової природи права користування житлом та правовідносин, в яких 
воно виникає, надано визначення житла як специфічного об’єкта права корис-
тування, встановлено коло суб’єктів права користування житлом, визначено 
підстави виникнення та припинення права користування, з’ясовано специфічні 
властивості, які встановлюють межі здійснення права користування житлом, 
з метою визначення повноважень, якими наділені користувачі житла. Обґрун-
товано необхідність припинення користування житлом у зв’язку з припиненням 
шлюбно-сімейних відносин. 

Проаналізовано договір найму житла в системі договірного права Украї-
ни. Визначено повноваження наймача та осіб, які проживають разом з ним. До-
сліджено правове регулювання здійснення користування житлом на підставі 
договору довічного утримання, ренти та позички житла. 

Ключові слова: суб’єктивне право, житло, здійснення права користування 
житлом, обмеження права користування житлом, обмежені речові права, особи-
стий сервітут, заповідальний відказ, договір найму житла. 

АННОТАЦИЯ 

Ивашова И. П. Гражданско-правовое регулирование пользования 
жильем. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук 
по специальности 12.00.03 – Гражданское право и гражданский процесс; се-
мейное право; международное частное право – Институт государства и права 
им. В. М. Корецкого НАН Украины, Киев, 2015. 

В диссертации проведено комплексное исследование гражданско-
правового регулирования пользования жильем. На основе теоретических поло-
жений и анализа норм действующего законодательства, и практики их приме-
нения проведено гражданско-правовое исследование вещных и обязательствен-
ных правоотношений, в которых возникает субъективное право пользования 
жильем. Исследованы полномочия пользователей в зависимости от оснований 
возникновения права пользования жильем. 

Проанализировано и предоставлено определение понятия права пользо-
вания жильем и его соотношение с другими смежными понятиями. Таким обра-
зом, определено, что право пользования жильем – это субъективное право соб-
ственника либо титульного владельца на удовлетворение собственной жилищ-
ной потребности путем проживания в надлежащем жилом помещении. 
Пользование жильем невозможно осуществить без его фактического владения. 
Поэтому владение является основанием и условием осуществления права поль-
зования жильем. Проведено исследование правовой природы права пользова-
ния жильем и правоотношений, в которых оно возникает. Предоставлено опре-
деление жилья как специфического объекта права пользования, установлен 
круг субъектов права пользования жильем, определены основания возникнове-
ния и прекращения права пользования, выявлены специфические особенности, 
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которые определяют границы осуществления права пользования жильем с це-
лью определения полномочий, которыми наделены пользователи жилья. Про-
анализировано пользование жильем собственником и лицами, которые прожи-
вают вместе с ним. Также определен порядок пользования и прекращения поль-
зования жильем в общей частной и совместной собственности. Уточнено 
соотношение ограничений и обременений права пользования жильем. При этом 
указывается, что ограничения права пользования жильем – это определенный 
объективными нормами правовой режим пользования жильем, а обременения 
права пользования – это определенный механизм защиты субъективных прав 
других лиц на пользование жильем собственника, которые возникают на основе 
ограниченных вещных прав на жилье. Обоснована необходимость прекращения 
пользования жильем в связи с прекращением брачно-семейных отношений. При 
этом в случае прекращения брачных отношений родителей за ребенком сохраня-
ется право пользования жильем собственника. К полномочиям собственника или 
нанимателя жилья относится обязанность содержать это жилье, особенно если 
это квартира в многоэтажном доме. В связи с этим исследованы проблемы пра-
вового регулирования сособственников жилья в многоэтажных домах.  

 В диссертации проанализирован договор найма жилья в системе дого-
ворного права Украины. Приводится соотношение определений найма и аренды 
и поддерживается позиция, что это не тождественные понятия. Проанализиро-
ваны виды договоров найма жилья и их отличия. Обосновывается вывод, что к 
договору найма жилья следует относить договор частного найма, договор най-
ма жилья с выкупом, договор социального найма жилья, договора найма слу-
жебного жилья и общежитий. Обосновывается, что договор предоставления 
жилья для временного проживания в связи с потерей жилья является подвидом 
договора социального найма жилья, так как имеет одинаковую социальную 
цель. Определены полномочия нанимателя и лиц, которые проживают вместе с 
ним. Исследовано правовое регулирование осуществления права пользования 
жильем на основании договора пожизненного иждивения, ренты и ссуды жи-
лья. Определено, что право пользования жильем за договором пожизненного 
иждивения имеет вещный характер, то есть рассматривается как личный серви-
тут, а за договором ренты это право имеет обязательственный характер. 

В результате проведенного исследования сформулирован ряд положений 
по усовершенствованию гражданского законодательства путем внесения изме-
нений и дополнений в ГК Украины, СК Украины, некоторые законы Украины, 
направленные на повышение эффективности правового регулирования и практи-
ческого применения соответствующих положений актов гражданского законода-
тельства. 

Ключевые слова: субъективное право, жилище, осуществление права 
пользования жильем, ограничение права пользования жильем, ограниченные 
вещные права, личный сервитут, завещательный отказ, договор найма жилья. 
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SUMMARY 

Ivashova I. P. Civil law regulation of rental accommodation. – On the right 
of the manuscript. 

Thesis for obtaining a scientific degree of candidate of Law Sciences in 
12.00.03 specialization – Civil Law and Procedure; Family Law; International private 
Law. – V. M. Koretsky Institute of State and Law of the National Academy of Sci-
ence of Ukraine, Kyiv, 2015. 

The complex research of the civil law regulation of rental accommodation has 
been made in the dissertation. Based on the theoretical theses of researches and anal-
ysis of the legislation and practice was accomplished the civil research of the proper-
ty and obligation relationships in which the subjective right of the rental accommoda-
tion has been appeared. It was analyses the authority of the users of the dwelling de-
pending on the grounds of the origins the right of using accommodation. 

It was analyzed and determined the right of rental accommodation with the 
correlation the other neighboring definitions. Have been made the research of the le-
gal essence of the right of using accommodation and legal relations from where it ap-
pears. It was made the definition of the accommodation as the specific object of the 
using rights, established the groups of the entities and determined the grounds of ap-
pearance and termination the using rights of the accommodation. Also were estab-
lished the specific features which determine the scopes of the exercise the rights of using 
with the purpose of the identification of the users authority. Was substantiate the neces-
sary of the termination the using accommodation rights with the termination marriage 
and family relations. The lease contract was analyzed in the law system contracts of 
Ukraine. Determined the users authority and persons whose live with them.  

Key words: Subjective right, accommodation, implementation the using rights 
of the accommodation, the limitations of the using rights, limited property rights, per-
sonal servitude, testamentary devise, lease contract. 
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