
51 

Література: 

1. Байлик С. І. Готельне господарство. Організація, управління, обслуговуван-

ня/ С. І. Байлик. – К. : ВІРА, 2012. – С. 76 

2. International Franchise Association (IFA) about Hilton Hotels & Resorts [Елект-

ронний ресурс]: Режим доступу: http://qps.ru/lkFcV 

3.  Hilton Hotels & Resorts Franchise Disclosure document – HILTON 

INTERNATIONAL FRANCHISE LLC a Delaware limited liability company. –

2012. – 190 p. [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://qps.ru/uk1QN 

 

 

Довбняк Єлизавета Юріївна, Матюшенко Катерина Олегівна, 

студентки 3-го курсу Інституту кримінальної юстиції 

Національного університету «Одеська юридична академія» 

Науковий керівник: к.ю.н.,доцент Некіт К.Г. 

 

ОДНОСТАТЕВІ ШЛЮБИ В УКРАЇНІ ТА ЇХ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

З 2016 року Україна увійшла до складу Європейського Союзу. Однією з 

умов вступу було проведення правових реформ, які привели б вітчизняне право 

до європейського рівня. На жаль, однією з актуальних проблем сьогодення було 

і залишається питання щодо врегулювання одностатевих шлюбів на законодав-

чому рівні та зміна ставлення українського народу щодо цього. 

Вперше поняття шлюбу запропонував римський юрист Модестін, який 

вказував, що шлюб – це союз чоловіка та дружини, спільність усього життя, єд-

нання Божого та людського права [5, с. 129]. В дореволюційній літературі це 

поняття трактував такий вчений як Загоровський О.І. Він зазначав, що шлюбом 

є внормований правом довічний статевий союз чоловіка та жінки [3, с. 56]. 

У вітчизняному законодавстві поняття шлюбу надається в статті 21 Сі-

мейного Кодексу України, яка визначає поняття шлюбу як сімейний союз жінки 

та чоловіка, зареєстрований у органах державної реєстрації актів цивільного 

стану [2, с. 8]. Отже, можна навести певні ознаки даного поняття: це сімейний 

союз; поєднує осіб протилежної статі; має формальну ознаку – реєстрацію у 

державному органі. 

Незважаючи на традиційність цього визначення, дане поняття потребує 

внесення певних змін через те, що воно порушує права і свободи людини і гро-

мадянина відповідно до Конституції України, яка зазначає у статті 23, що кож-

на людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не 

порушуються права і свободи інших людей, та має обов’язки перед суспільст-

вом, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості [1, с. 9]. 

У 21 країні світу на сьогоднішній день уже легалізовані одностатеві шлю-

би. Прихильники одностатевих шлюбів вважають, що реєстрація – це юридична 
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дія, яка не повинна залежати від релігійних норм, а право та закон повинні слі-

дувати за потребами суспільства. Противники, у свою чергу, заявляють, що та-

ке визнання призведе до зміни принципів цивільного законодавства (повинні 

бути змінені слова такі як: «чоловік» і «дружина» на «чоловік1» і «чоловік2», 

«дружина1» і «дружина2», «батько» і «матір» – «батько1» і «батько2», «матір1» 

і «матір2»), що ускладнить цивільні та сімейні правовідносини [6]. 

Але це не єдина причина, чому законодавець не врегульовує це питання 

на законодавчому рівні. Головною підставою для цього є менталітет, світогляд, 

релігія українського народу.  

Дана проблема вперше отримала своє розголошення 14 вересня 2015 ро-

ку, коли на сайті Президента України з’явилася петиція про підтримку шлюбу 

між людьми однієї статі. Автор запропонував внести зміни до законодавства, 

що регулюють шлюбні правовідносини [7]. На наступний день після опубліку-

вання вищезазначеної петиції її підписали сорок осіб. Відповідно до Націона-

льної стратегії у сфері прав людини, яка передбачена до 2020 року, Кабінет Мі-

ністрів України до другого кварталу 2017 року повинен розробити та подати на 

читання до Верховної Ради України (далі ВРУ) законопроект про легалізацію 

одностатевих шлюбів.  

У проекті будуть міститися положення, які регулюватимуть майнові та 

немайнові права осіб, зокрема, правоволодіння та отримання майна у спадок, 

утримання одного партнера іншим, а також конституційне право не давати сві-

дчення проти свого партнера. Дані положення будуть вносити зміни до Консти-

туції України, Сімейного Кодексу України, Цивільного Кодексу України, Кри-

мінального процесуального Кодексу України, Цивільного процесуального Ко-

дексу України та інших нормативно – правових актів, які регулюють сімейні ві-

дносини. 

Також до даного законопроекту потрібно внести такі положення, що ре-

гулюють відносини щодо усиновлення та виховання дітей одностатевими пара-

ми. В Європі дане питання врегульовується окремими нормативними актами. 

Так у січні 2008 року Європейський суд з прав людини наголосив, що гомосек-

суальність не може бути причиною відмови в усиновленні. Всі країни, що вхо-

дять до Ради Європи зобов’язані виконувати це рішення. З цього випливає те, 

що громадяни таких країн, незалежно від їх орієнтації, сімейного стану можуть 

подавати запити про усиновлення [8]. 

В. Магун здійснив дослідження ціннісних орієнтацій населення України в 

порівнянні з жителями європейських та виявив величезні відмінності цінностей 

між ними [4, с. 22]. 

В той час, коли у розвинених правових країнах світу вирішується питання 

щодо того чи є правомірним поняття шлюбу, як союзу між чоловіком та жін-
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кою, в Україні переважає дискримінація одностатевих стосунків. Через це зако-

нодавець мусить врегулювати це на законодавчому рівні, щоб підвищити пра-

восвідомість українського народу, встановивши жорсткі санкції за дискриміна-

цію, приниження, гоніння сексуальних меншин. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА МАТЕРИНСТВО В УКРАЇНІ 

Сімейні відносини – це ті суспільні відносини, які складають основу фун-

кціонування суспільства та які реалізуються як за допомогою правових норм, 

так і моралі. Сімейні відносини реалізуються за допомогою таких відносин як 

шлюб, відносини між батьками та дітьми, між усиновлювачем та усиновленим, 

тощо. Шлюб – це категорія сімейного права, яка складає відносини між чолові-
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