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(чистими) за своїм змістом. Відповідно, врегулюванню цивільним 
законодавством України підлягають або нецивільні майнові 
відносини, або, відповідно, нецивільні немайнові відносини. 

Випадками, за якими певні трудові відносини піддаються 
регулюванню ЦК України, є: відносини, що виникають з трудового 
договору; зобов’язання із заподіяння шкоди, заподіяної життю і 
здоров’ю працівника, у зв’язку із виконанням ним своїх трудових 
обов'язків; відносини страхування цивільно-правової 
відповідальності за заподіяння шкоди життю і здоров’ю працівника 
при виконанні останнім своїх трудових обов’язків тощо. 

Відповідно, слід констатувати, що трудові відносини, які 
потребують врегулювання ЦК України, у випадках, встановлених 
законом, є складовою предмета цивільного права як нецивільні 
відносини. 

УДК 349.2:321.11 

СІМЕЙНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 

Яригіна Є. П., 
асистент кафедри трудового права  

Національного юридичного  
університету імені Ярослава Мудрого, 

канд. юрид. наук 

Державну сімейну політику можна визначити як заходи 
держави та інших суб’єктів політики, спрямовані на утвердження 
чи зміну сімейних відносин, сім’ї як соціального феномену і які 
обумовлені політичною ідеологією щодо сімейних цінностей. 
Сімейна політика соціальної держави – це політика, спрямована на 
формування сприятливого політичного, соціально-культурного та 
економічного середовища для життєдіяльності сім’ї, створення 
необхідних умов для її функціонування та успішного виконання 
соціально значущих функцій, добробут, укріплення і розвиток сім’ї 
як важливого соціального інституту суспільства та основи 
стабільності політичної системи. В основі такого визначення 
лежать такі вихідні принципи: сім’я є найважливішим соціальним 
інститутом; держава повинна допомагати сім’ї; державна сімейна 
політика є комплексною системою. 

Основи формування та пріоритети державної сімейної 
політики в Україні визначені, в першу чергу, в Конституції 
України, у визнаному нашою державою міжнародному 
законодавстві і таких нормативних актах, як Сімейний кодекс 
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України, прийнятий 10 січня 2002 р.; Закон України від 26 квітня 
2001 р. «Про охорону дитинства»; постанова Верховної Ради 
України від 17 вересня 1999 р. «Про Концепцію державної сімейної 
політики»; Закон України від 21.11.1992 р. «Про державну 
допомогу сім’ям з дітьми»; Закон України від 5 березня 2009 р. 
«Про Загальнодержавну програму «Національний план щодо 
реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 
року»; Закон України від 13 січня 2005 р. «Про забезпечення 
організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування» тощо. 

Основними напрямами державної сімейної політики є: 
– формування у свідомості людей розуміння важливості ролі 

сім’ї у житті суспільства, вихованні нового покоління, 
забезпеченні суспільної стабільності та прогресу; 

– сприяння відродженню традиційно міцної, працьовитої, 
економічно спроможної сім’ї на основі нових соціально-
економічних відносин, національних традицій та впровадження 
кращого світового досвіду; пропагування і забезпечення 
наступності поколінь; 

– створення умов для повної реалізації економічних, 
соціальних і демографічних функцій сім’ї; вжиття заходів для 
захисту інтересів сім’ї і дітей, їх соціальної підтримки в період 
соціально-економічної трансформації суспільства; 

– формування у населення культури планування сім’ї, 
народження бажаної кількості дітей з урахуванням сучасного 
розвитку медицини, налагодження ефективної системи підготовки 
молоді до сімейного життя, пропагування авторитету шлюбу; 

– всебічна соціально-економічна підтримка молодих сімей; 
– сприяння поширенню сімейного виховання дітей-сиріт і 

дітей, позбавлених батьківського піклування, профілактика дитячої 
бездоглядності, жебракування, запобігання правопорушенням; 

– створення у державі єдиної соціальної інфраструктури з 
метою обслуговування сім’ї та виконання завдань, пов’язаних з її 
життєзабезпеченням. 

Згідно з Концепцією державної сімейної політики основними 
принципами державної сімейної політики є: 

– суверенітет і автономія сім’ї у прийнятті рішень щодо свого 
розвитку. Цей принцип забезпечується зведенням до мінімуму 
втручання у суто сімейні справи органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, політичних партій, громадських 
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організацій, релігійних конфесій, крім випадків, передбачених 
законодавством;  

– диференційований підхід до надання державою гарантій 
соціального захисту сім’ї, який гарантує сталий рівень життя сім’ї 
шляхом створення для працездатних її членів належних умов і 
робочих місць для економічного забезпечення благополуччя своєї 
сім’ї та соціально гарантований рівень життя непрацездатним її 
членам (або працездатним, які за певних обставин потребують 
державної підтримки), пенсіонерам та інвалідам, рівні права сімей 
і всіх її членів на підтримку держави;  

– паритетна рівновага та партнерство між жінками і 
чоловіками в усіх сферах життя – надання жінкам і чоловікам 
рівних можливостей для повної реалізації у трудовій та суспільній 
діяльності, виявлення здібностей і талантів, виховання дітей і 
вільний та справедливий розподіл сімейних обов’язків; 

– соціальне партнерство сім’ї та держави, що здійснюється на 
основі розподілу відповідальності за сім’ю між батьками, дітьми, 
іншими членами сім’ї та державою, сприяння захисту сім’ї від 
злиднів і обмежень, пов’язаних з вимушеною міграцією, 
надзвичайними ситуаціями техногенного та природного 
характеру, військовими конфліктами;  

– пріоритетність інтересів кожної дитини незалежно від того, 
в якій сім’ї вона виховується, забезпечення виживання і захисту 
дитини, її повноцінного, фізичного, психічного, інтелектуального 
та соціального розвитку; 

– наступність поколінь, що забезпечується передачею 
нащадкам сімейних, національних і культурних здобутків, 
традицій, звичаїв.  

Таким чином, пріоритети державної сімейної політики, 
закріплені в законодавчих актах, програмах, концепціях, 
спрямовані на розбудову соціальної державності в Україні, захист 
прав і свобод людини і громадянина. Водночас наявні серйозні 
соціальні проблеми, які потребують вирішення. Багато що 
залежатиме на цьому шляху від злагодженості спільних дій 
органів державної влади та органів місцевого самоврядування на 
державному і регіональному рівнях, ставлення до проблеми 
забезпечення сприятливих умов для всебічного розвитку сім’ї як 
основи суспільства з боку держави та її громадян. 


