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КАЛ/ТЕНКО О. М. 

І Іш(ЇlJН<LІ hНИЙ уні нерситет «01 (есhка юри1 (ична ака1 (е\1ЇЯ», 
доцепт кафедри циnі..-тьпого праnа. кандидат юридичних наук, доцепт 

ЦИВІJІЬІШ (ГРОМЛДЯІІСЬКЕ) ІІЛРТІШРСТВО ЯК СІ !ОСІБ 

РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ІМ. СІМ'Ю 

СіVІ\1:::; }(і.ШНіХ ча сін Е О\: НОННИМ ІІрИрО;LНИМ ОІ:Сре)(КОМ 3pO<:TaHH~J та 

р(ННИТКУ _ІJ ЮіLИНИ. Л КМИНі ні;L ІІрИрО;LИ ІІрИЛ:\1\ШННа :щатніСТh СТНОрюна

ТИ сімеі1ні СОКНИ (а не УК..ІЩІЩТИ JIJ.,JIOGИ) та ІІрОЖИНаТИ Н НИХ. Саме ТО\-1У 

право на сім'ю є одни:\1 з визначальних особистих немайнових прав фі

зичної особи в законо.Jавстві більшості країн світу. Не обход1пь увагою 

зазначене особисте пемайноnе праnо і вітчизняний зaкoпo;:raneuL. В 

націоналLІюму законодаnстnі праnо па сім'ю закріплюстLся фактично 

}(Вічі - J) статті 291 І ~К Украіни та в статті 4 СК Украіни. В науці ци
J)iJJJ,ІIOJ"O та сі.V1СЙІЮІ"О ІІрава ВИJІШЧ<і.СІІ>С~І :>МіСТ ОСО6ИСТОІ"О ІІСМ<і.ЙІІОВО-

1'0 ltpaвa ІІа <:Ї.\-1'10. ;lo IJ[,OJ'O ІІрОІІОІІУСІ'І,С}[ ВКЛЮЧаТИ ІІаСТУІІІІі СКJЩІ(ОВЇ 
еJІеVІенти: 1) VІожлиністh стtюреннн сіVІ'ї; 2) можлиністn ні;rhНОІ'О ниGору 
форми opr·aнijaJ(iЇ сноІ'О сімейноr·о житпr; 3) 1\ЮЖJІиністh ниGору осіб:::; 
якими утворюватиметься сім'я; 4) мож.тшвість проживати в сім'ї; 5) пра
во на повагу до свого сімейного життя; 6) право на підтримання зв'язків 
із ~шенами своєї сім'ї; 7) заборона роз.1у•Іення з сім'єю, всупереч волі 
особи, крім nипадкіn, nстапоnлепих n законі, тощо. [1; с. 39-45] 

Однак і.з спшшом часу і ро.зшпком суспL1ьстnа .зміст прапо па сім'ю 

також ІІостійно трансформуt:тhсн. Зокрема, наrrрик..ІІа.J(, 3·~rНJІ}ІЮТhІ:}І 

но ні форми орІ'ані:шІІ,іЇ сіVІсйноІ·о життн, икі не ІІерс;tGачені ЧІ1ННІ1М 3а

коно;:rавством, але існують в реа.1іях і потребують свого законодавчого 

врегу.1ювання. Однією з таких форм слі;:r вважати цивL1ьне (громадян

ське) партнерство- інституцію на яку вперше в історії безпосередньо 

·шерпуn сnою уnагу nітчизпяпий "Законодавець. 

Так з метою n;:rоскопалеппя ;:rіялLпості щодо утвердження та .за

Gе:1ІІсченн}І rrpaн і скоG(щ _ІJЮ;tини і І11ОМа)(}Інина к Україні нака:юм 

Пре:н1лента України 25 серrrни 2015 року Gу.ю :штнср,т(жсно НаІ(іоншІ nну 
с-тратсr·ію у сфері І Іран _ІІкщини. l2J Внас.Іі.ІlОІ< ЧОІ'О КаGінет Міністрін 

України 23 лІстопада 2015 року своїм розпорядженням затвердив П.1ан 
дій ;:r.1я реалізації Національної стратегії у сфері прав .1юютн:и на період 
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;ю 2020 року [3 j. В p(H;LiJІi 104, Н ІІУНКТі 6 3а3НаЧеНОІ'О П .. шну i1;(eThOI І ІрО 
.. ІеІ'а .. І13аІІІЮ ІІИНІ.·ІhНОП) ІІартнерстна l(JI}I рІ:1НОСТаТеНИХ та ОJ(НОСТаТеНИХ 

ІІЩ1 :1 урахунанни\1 їх VІаі1ноних та неVІаі1ноних І Іран, 3окреVІа, 11рана не 

надавати свіJчення проти свого партнера, права во.:юціння і спацкуван

ня майна, утри:\tання оцного партнера іншим у разі непраuезцатності, 

тошо . .Цискусійпою Jа.1ишасться лише мож1rшість усипоn .. 1еппя такими 
пара:\ш дітей. При uьо:иу с .. 1ід зазначити, шо розробка і подапня nказа
пого законопроекту розглядасться як о,:::rш1 і3 3ахоціn, спря:\юnюшх па 

СТНОреННИ сфСКТИННОЇ СИСТС\1И 3аІІО6іІ-аНЮІ і ІІрОПUіЇ l([1СКрИМіНаІ(іЇ. 

1\ині .. Іhне 11артнерстно (н рі3ю1х країнах 3астосонуютhС}І також тер
міни uиві1ьний союз, ,:::rо:\'rашнє партнерство, внутрішнє партнерство, 

зареєстроване партнерство) - це визнаний державою соціальний ін

ститут, n якому :\южуть бути узаконені nілюсшш цnох .. 1юдей, які пе 
бажають, або пе :\tюоть змоги заресструnати шлюб. [ 4] В різних країпах 
категорії осіб, які мають пра nо ук.1адати шшL1ьпе партперстnо :\южуть 
ні,т(рі:1Н}ІТИС}І. Так н ;[С}ІКИХ країнах таКІ 11артнерстна ІІри3начснІ ;н1111е 

;[~1}1 ОJ(НОСТаТеНИХ СОЮ31Н 

(наприюшц, в Данії, Норвегії, Швеuії, Гj')еа1андії, Германії, 

Фіа1янції, 13еликобританії, Чехії, С.1овенії, Швейцарії, 13енгрії, тощо), 

а в деяких ,:::rозво .. 1яються як одностатевим, так і різностатевим пapa:r ... r 
(паприк...1а,:::r, n Нідер .. lювах, Франції, Бельгії, Люксембурзі, Ап,:::rорі, 

fі)еЦіЇ, ТОШО), 

ТакІнІ ЧИІЮ\11 світовиtі. і ·ижре\Іа свроІІеі1сІ,киі1, ;юсвііL, Gс-~сІІірІю 

СІ\ІіLЧаТІ> І ІрО те. ІІІ О КОЖ) І\ІіLІІОСИ 11 І (И 1\СІІ>ІІОІ'О ІІарпІерства ,:ювю І уста

.:ІСІІО ісІІус н сусІІЇJІІ,Іюму житті. Саме ТО\ІУ ІІС -шсртати уІшІ·у і JfLН1ІІІаТИ 

tіоІп Ge3 на.1ежно1·о ІІр<НЮІЮІ'О реІ·у;ІюнаНН}І t-: неІІрани.ІІhНИ\І. llc теж 
Са\ІС, 1110 :шкринати ОЧі на ОЧеНИіІНі речі. ВііІ ТОП), 11(0 3аКОНОіШНеІІh не 
визнає права і обов 'язки осіб, які знахоцяться у незареєстрованих одно

статевих чи різностатевих стосунках таких стосунків не стає менше або 

бі.1ьше. Прожиnаючи nтаких союзах кожна фізична особа за nласпим 
бажаппя:и реа.1ізус епос особисте пемайпоnе праnо па сі:и'ю. А як за

лшчалося nише. ue праnо с прироцпі:\t і шопочас мож1rшість обирати 
11артнера та мож .. Іиністh ниGору форVІ орІ·ані:шІ(іЇ сі\1сtіно1·о жит'І'}І. ІНо 

ж стосуt-:тhоІ 11рана на ІІІJІюG, то останні\1 часом І(е <<ІІрано•> с .. ІііL ІІере
г .. lянути. 13 сучасних умовах ш.1юб зводиться цо його реєстраuії, вна
сліJок чого з'являється сім'я. І особи, які уюшцають шлюб, роб.1ять ue 
сюtе з метою створення цовготрива.1их (пожиттєвих) шасливих сімей

них стосупкіn (сімї), а пе просто з :\tетою ресстраuії шлюбу. Крім того 
існуюча сьоголІЇ практика сnіцчить про масоnе поширення тепцепuії 

3НаХО.іLЖеННИ Са\ІС Н Не3ареt-:стронаНИХ ІІІ;ІюGах. І І ІрИ llhOMY }IKiCTh сі
меі1ною )ІОJТ'І'}І аGсо~Іютно ні}ІК не 3а;1сжитh ні;L наинності реt-:страІІ.іі1-

ного сві,:::rоuтва. 

Крі:\'І того, як свідчить історія, в часи колІ замість церковного 

шлюбу вводився шлюб зареєстрований також бу.1а значна кіТІькість 
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.ІІЮіlС~і, 1110 не <:ІІриймали таку 3акон(щанчу нонш1ію. О,тtнак не Ю1ШІ~І
чи<.:h на 11с інститут нІ;ІюGу 3аІІрацюнан і 3аJІИІІІаєтhси О,Jtнією 3 форм 
щхані3аІІ,іЇ сімсйно1·о житнІ і <.:hOІ'OltHi. А11С н сучасних умонах нін нжс 

не може бути єдиною такою формою. Саме життя і наступн:ий етап 

розвитку .1юдського суспільства надають все більше аргументів на ко

ристь розширешrя фор11 та способів організалії сі11ейного життя всу

часних у1юnах. 

Все nище означене сві;:rчить про життсву необхі;:rність перег.1я;:rу 

у<:ТаJІСНИХ КаТСІ'Орі~і ОрІ·ані~ШІlіЇ сімсі,JНОІ'О ЖИТ'І'~І 3 МСТОЮ ]103ІІІИ]1СННИ 
3Місту і НСТаНОН_ІІСННИ НШІСЖНОЇ }(СрЖаННОЇ П:ІрантіЇ рсалі:ШІ(іЇ ІІрана фі

ЗИЧНОЇ особи на ci:vt'ю. 

Список використаиих д.жерел 

1. Черноnалю Ю. Ю. Реа.1ізапія права па еімю ш.lЯХО:\·І створепня ,циrя

•шх бу;..~,инків сімейнош тину: Моншр<Jфія І І Юлія Юріївна Черновш1юк, 
Запоріжжя <•Просвіта,,, 2011.- 172 с. 

2. Про 3атнерл:женюr Нат~іона.-тьноі· стратетіі. у сфері прав лют~;нют Укю 

Прелщепта України від 25.08.2015 N2 50112015 І І Офіційний вісник 
України. 2015. N<1 69. Ст .. 1157. 

3. Про затвср.wкешш п.-тапу ,цій J реалізації Наuіопа.-тнюї стратегії у сфері прав 

.JI01lИHH на періщт 110 2020 року: Розпоря-т~;ження- Кабінету Міністрів Украі·ни 

ві~23.11.2015 року No 1393-р //Урядовийкур'ср.- 2015.- N2 245. 
4. Внкипе11ія-. Електронний реч .. 11с: \1ttpsl Ішlmlwikipedia.org І 'i'iiki І 

Гражданское нартнсрстuо. 

КРИВЕНКО Ю. В. 

ТТаІ(іона.:І hНИЙ унінерситет <<0;(есhка юри;(ична ака;(е\1ЇЯ>>, 

доцепт кафедри циві-тьпоrо права, кац;:щ;:щт юрищ1ЧІШХ наук, доцепт 

ЦИВІJІЬІІО-ІІРЛВОВИЙ СТЛТУС BOJIOI ІТКРЛ 

Політичні та економічні по;:rії в Україні вплину.1и на станов.1ення 

nо.1оптерського руху. Волонтерство набуж_) поширення та в цL1ому nід

поnідас визначеним світовим стан;:rарта:\t, але 11ас свої ві;:rмішюсті. 

СkтанніVІ часоVІ ::;аконо}ЩНСІІ,h ІІ]1И.Іtі;І~Іє :тачну унаІ)' но.юнтсрсhкіі1 

Лi~ІJihHOL"Ti, нiлGyнat-:ThL~I CT<lHOH.IICHIOI ОСНОННИХ 3і:\Са,Іt :щіtісНСНЮІ НО

Ж)НТС]1СhКОЇ ili~І.ll hHOCTi, НИ3Н3ЧСНН~І П ОСНОННИХ MCXaHi3V1iH. 
Слід відзначити поз:ит:ивні аспекти, які спрямовані на покращення 

правового по.1я навколо волонтерства та визна~rення статусу волонтера. 

Розро6.1яються програ1ш, в рамках яких приймають :шкони, цLlеспря
мовано створені д..1я шлнюшя ролі волоптеріn та :шконо;:rаnчого офор:vt

.ІІснн~І їх І Іран і оGон\1::~кін. 
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