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Анотація 

Процеси становлення молодої сім'ї відбуваються у складних і суперечливих умовах, які 

характеризуються зміною суспільних відносин та появою нових цінностей, тому виникає потреба 

вивчення стану та проблем для вдосконалення шляхів їх попередження, особливостей підготовки 

молодого покоління до створення сім'ї. 
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Abstract 

The process of becoming a young family place in complex and contradictory conditions that are 

characterized by a change in social relations and the emergence of new values, so there is a need to study the 

status and problems to improve ways of preventing, preparing the younger generation features to a family. 

Keywords: family relationships, rights and responsibilities of marriage. 

На спільному життєвому шляху молодій сім'ї доводиться зіштовхуватися з багатьма проблемами і 

труднощами, що заважатимуть її адаптації. Перед нею стоять гострі проблеми матеріально-економічного, 

житлово-побутового та інтимно-особистісного характеру. Невизначеність майбутнього, поява протиріч, 

нестабільність заробітків, непідготовленість до сімейного життя та виживання в нових умовах - це все 

позначається на внутрішньо-сімейних процесах, на характері взаємостосунків членів сім'ї та її стосунків 

із навколишнім середовищем. [1] 

Останнім часом в Україні в середовищі молодих сімей спостерігається багато розлучень. Розпаданню 

шлюбів сприяють як матеріально-економічні, житлово-побутові умови, так і соіально-психологічна, 

психолого-педагогічна непідготовленість молоді до сімейного життя, невміння розв'язувати сімейні 

проблеми і запобігати конфліктним ситуаціям, відсутність знань, необхідних для молодого подружжя, що, 

як наслідок, може призвести до негативних стосунків між молодим подружжям. На сьгоднішній день 

середній вік укладання першого шлюбу в Україні є нижчим, ніж у більшості країн Європи 

Кризові явища у життєдіяльності сучасної сім'ї різні. Вони торкаються, найперше, її економічних та 

демографічних основ. Житлова залежність і ведення спільного з батьками господарства стримує процес 

дорослішання, набуття навичок самостійного життя, формування відповідальності за родину, вміння 

покладатися на власні сили у розв'язані складних проблем.  

Умови, в яких перебуває сучасна українська сім'я, характеризуються найперше різкою зміною 

соціально-економічних відносин у суспільстві, за яких пріоритети мають надаватися особистості 

людини, її практичній діяльності у всіх напрямах господарювання та духовної культури. Разом з тим, 

сім'я як явище економічне і соціокультурне зазнає в сучасних умовах впливу різних факторів, особливо 

глобалізаційного та соціально-політичного характеру. [2] 

  Водночас заходи,  що здійснюються органами  державної  влади, зокрема   щодо   стимулювання   

народжуваності   в   Україні,   не забезпечують рівень відтворення  населення,  незважаючи  на  певне 

збільшення  рівня  народжуваності.  Найпоширенішим  типом  сім'ї є однодітна.  При цьому кількість 

сімей, які обмежуються народженням і  вихованням  лише  однієї дитини,  з року в рік збільшується,  а 

кількість сімей з трьома і  більше  дітьми  зменшується.  Основною причиною    такої    ситуації    є   

недостатність   матеріального забезпечення,  відсутність належних житлових та  інших  необхідних умов  

для  забезпечення  майбутнього  дітей,  належної пропаганди сімейних цінностей.  



Ці проблеми породжують напруженість у  сімейних  стосунках  і насамперед  пов'язані  з  

обмеженими  можливостями  щодо витрат на виховання  і  навчання  дітей,  що  змушує   батьків   до   

пошуку додаткового  заробітку,  а  це  в  свою  чергу  призводить  до  їх фізичного і головне, 

психологічного  перевантаження  та  не  дає змоги забезпечувати повноцінний процес виховання дітей.   

Ситуація, що склалася в державі на сьогодні,  потребує пошуку шляхів створення цілісної,  

комплексної системи державної сімейної політики.  Пріоритетом у діяльності всіх  гілок  державної  

влади, органів місцевого самоврядування повинна стати українська родина. [3] 

Серед засобів правового регулювання сімейних відносин, захисту сім’ї особливе місце належить 

Сімейному кодексу України. Цей документ закріплює традиційні для українського суспільства моральні 

цінності: добровільність шлюбного союзу між чоловіком та жінкою, що грунтується на взаємній довірі, 

повазі, на вільних від матеріальних розрахунків почуттях, на паритетних засадах любові й 

взаємопідтримки. У ньому утверджуються принципи одношлюбності, рівності подружжя в сім’ї, 

відповідальності перед сім’єю її членів. 

Сімейним кодексом України визначено, що питання виховання дітей та інші проблеми 

життєдіяльності сім’ї повинні розв’язуватися подружжям спільно і ніхто з них не має переваг перед 

іншим. 

Законодавством України встановлено також пільгове пенсійне забезпечення жінок, які народили 5 

чи більше дітей та виховали їх до восьмирічного віку, а також матерям інвалідів з дитинства, котрі 

виховали їх до цього віку. 

Політика держави щодо сім’ї підкріплена такими документами, як розпорядження Президента 

України "Про невідкладні заходи щодо надання допомоги багатодітним сім’ям", "Про заходи щодо 

поліпшення становища багатодітних сімей", "Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту 

багатодітних та неповних сімей" тощо. 

Зареєстровані шлюби більш стабільні, і тим самим забезпечують стабільність самої держави. 

Державна реєстрація шлюбу встановлена для забезпечення стабільності відносин між жінкою та 

чоловіком, охорони прав та інтересів подружжя, їхніх дітей, а також в інтересах держави та суспільства. 

В останній час в Україні приділяється дуже велика увага законодавчому регулюванню сімейних 

відносин, державній підтримці та соціальному захисту сім’ї, приймається багато нормативно – правових 

актів, які спрямовані на реалізацію державної сімейної політики. Держава спрямовує сили на 

формування у свідомості людей розуміння важливості ролі сім’ї у житті суспільства, вихованні нового 

покоління, забезпеченні суспільної стабільності та прогресу; створення сприятливих умов для 

повноцінного морально – психологічного, соціального, культурного і духовного розвитку сім’ї, 

взаємовідносин поколінь: формування засад соціального і правового захисту сімей з дітьми, дітей–сиріт, 

дітей–інвалідів. [4] 

На сьогоднішній день в Україні прийнято та діє багато законодавчих актів, які спрямовані на 

правовий та соціальний захист сім’ї. Але кожна людина повинна пам’ятати також про те, що добробут її 

сім’ї залежить і від неї самої. Основою міцної сім’ї є взаємне кохання та щирі відносини між усіма  

членами родини. 
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