
 
 
УДК 351.1 
 

О. Р. Антонова, 
к. н. держ. упр., докторант кафедри парламентаризму та політичного менеджменту 

Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ 
 

СУБ’ЄКТИ ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ 
СІМЕЙНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЗАХИСТУ ІНТЕРЕСІВ СІМЕЙ В 

УКРАЇНІ 
 

О. R. Antonova, 
Candidate of Sciences in Public Administration (PhD), 

doctoral student of Parliamentarism and Political Management Department 
National Academy for Public Administration under the President of Ukraine 
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У статті розкрите місце органів прокуратури та суду у захисті сім’ ї, дитинства, 
материнства і батьківства. Зокрема, визначена правозахисна діяльність органів 
прокуратури у розрізі останньої реформи та наведені приклади здійснення правосуддя 
системою судів: Конституційним Судом України, Верховним Судом України, місцевими 
судами. 
 
The article discloses the place of the prosecutor's office and the court in protecting the family, 
childhood, motherhood and fatherhood. In particular, the human rights activities of the 
prosecutor's office are identified in the context of the last reform. Such elimination of the 
function of the general supervision of the observance and application of laws in relation to the 
rights of families, children, motherhood and parenthood leads the prosecutor's office to comply 
not only with European law but also with the Constitution of Ukraine (thus implementing 
paragraph 9 of the transitional provisions of the Constitution, according to which the 
prosecutor's office be deprived of the functions of general supervision and investigation). 
The administration of justice and the protection of the rights, freedoms and legitimate interests 
of citizens and their family members is ensured by the Constitutional Court of Ukraine, the 
Supreme Court of Ukraine, and local courts. The main shortcomings in the work of local courts 
experts determine the long examination of cases and the poor quality of work of judges. 
Therefore, it has long been advisable for Ukraine to create a new link in the judicial system - 
family courts, according to the model of most countries of the world. Family courts exist in 
Australia, the United Kingdom, Israel, Canada, Germany, New Zealand, Singapore, the United 
States, Japan, and many other countries. 
The jurisdiction of such courts includes consideration of all family matters, even sensitive ones, 
from adoption or deprivation of parental rights to divorce matters with or without further 
detention. After all, legislation, no matter how progressive it was, could not enact all possible 
family situations and provide for sanctions for them. An individual approach to such cases can 
be carried out only by a judge. 



Due to inconsistencies in the number of judges in family law cases, many family issues remain 
outside the court's attention. For example, courts do not take into account the obligation of 
marital fidelity. Although, in Art. 212 of the French Civil Code states: "The spouse is obligated 
to mutual loyalty, assistance and support", since the right of alimony after divorce depends on 
the behavior of each spouse in the family, the share in the joint property of the spouse in case of 
its distribution, the right to live with the child, etc. However, the current Family Code of Ukraine 
only contains appeals to the spouses regarding normal behavior in the family, in particular, in 
Clause 3 of Art. 55 and in clause 1 of Art.54 of the Family Code of Ukraine. But these standards 
are abstract and more reminiscent of the declaration. 
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Постановка проблеми. В умовах останніх реформ виконавчих інституцій, фактично втратила 

комплексність та цілісність така важлива складова сімейної політики, як захист сім’ ї. Серед 
багатоаспектного переліку цих інститутів, особливе місце займає прокуратура та суди. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Незважаючи на актуальність теми дослідження, 
залишаються невирішеними проблеми, пов’язані із визначенням місця органів прокуратури та суду у 
здійснені контролю за виконанням сімейної політики та захисту інтересів сімей в Україні, тоді як у 
загальнотеоретичному вимірі проблеми діяльності цих інститутів є предметом досліджень не одного 
покоління науковців – О. Андрійка, А. Лапкіна, О. Мельника, Ю. Полянського, Г. Рибалка, В. Сухоноса та 
інших. 

Тому, метою статті є визначення місця органів прокуратури та суду у здійснені контролю за 
виконанням сімейної політики та захисту інтересів сімей в Україні. 

Виклад основного матеріалу. З моменту проголошення України суверенною і незалежною 
державою розвиток прокуратури проходив декілька етапів. Одним із останніх нововведень є підписання 23 
жовтня 2014 року Президентом України Петром Порошенком Закону України “Про прокуратуру” (у новій 
редакції), за яким нагляд за дотриманням і застосуваннями законів буде вести не прокуратура, а профільні 
органи державної влади [1]. В результаті, на підставі Закону № 1401-VIII від 02.06.2016, Розділ VII 
“Прокуратура” Конституції Україна виключено із Основного Закону [2]. 

З цього приводу на доктринальному рівні сформувалося дві думки. З точки зору одних вчених 
А. Лапкіна, О. Мельника, Ю. Полянського, Г. Рибалка, загальний нагляд повинен залишатися предметом 
прокурорського нагляду протягом так званого перехідного періоду до досягнення населенням України 
європейського рівня демократії, законності, правосвідомості, культури та заможності. У разі повного 
відмовлення від загального нагляду, на думку вчених, прокурорський нагляд, як засіб забезпечення 
законності, майже повністю ліквідуватися з системи гарантій законності, у тому числі і тих, що захищають 
основний осередок суспільства – сім’ю [3].  

На думку інших вчених і практиків – О. Андрійка [4], В. Сухоноса [5], один і той ж орган – 
прокуратура – не може ефективно з одного боку відстоювати інтереси держави, а з іншого захищати права 
підвладних суб’єктів. Розуміння “інтересів держави” та їх співвідношення з правами громадян на практиці 
залишається суб’єктивною точкою зору прокурора, який, як правило, віддає перевагу носію влади, а не 
підвладному громадянину. До того ж, за словами Президента, прийняття Закону України “Про прокуратуру” 
(у новій редакції), “наближає Україну до європейських стандартів”, адже буде ліквідований останній 
радянський рудимент в українській правоохоронній системі. 

Отже, правозахисна діяльність органів прокуратури у розрізі захисту прав сімей здійснюється: 
- у державних і комунальних медичних закладах шляхом перевірки дотримання вимог законів щодо 

запобігання захворюваності, травматизму та смертності дітей, поширенню серед них пияцтва та наркоманії, 
надання безоплатної медичної допомоги, забезпечення санітарно-епідеміологічними службами безпечних умов 
виховання, навчання і праці дітей; 

- у освітній сфері шляхом контролю за наданням освітніх послуг відповідно до ліцензійних вимог;  
- у сфері морально-етичного реагування шляхом організації перевірки по запобіганню поширення 

творів, що пропагують культ насильства, жорстокості, предметів порнографічного характеру, впливу 
релігійних організацій, діяльність яких загрожує життю, здоров’ю, моралі дітей, порушує їх права і свободи; 

- у сфері дотримання службами у справах дітей законодавства щодо усиновлення (особлива увага 
приділяється контролю за приховуванням ними дітей від обліку, запобіганню посередницькій комерційній 



діяльності у цій сфері та попередженню незаконного переміщення дітей за кордон, у тому числі під 
виглядом оздоровлення або усиновлення, з метою економічної та сексуальної експлуатації); 

- у бюджетній сфері шляхом виявлення фактів незаконного використання та розкрадання 
бюджетних коштів, спрямованих на реалізацію програм з охорони дитинства, закупівлі товарів і послуг для 
забезпечення діяльності дитячих закладів; 

- шляхом перевірки законності перебування дітей у спеціальних установах для дітей: у 
приймальниках-розподільниках для дітей; у притулках для дітей; у загальноосвітніх школах і професійних 
училищах соціальної реабілітації; центрах медико-соціальної та соціально-психологічної реабілітації; 
соціально-реабілітаційних центрах та додержання законів у дитячих будинках, інтернатних закладах для 
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, у дитячих будинках сімейного 
типу та прийомних сім’ях,а також у закладах, створених релігійними, благодійними і громадськими 
організаціями; 

- шляхом реагування на бездіяльність службових осіб кримінальної міліції щодо притягнення до 
відповідальності осіб, які втягують підлітків у злочинну та іншу протиправну діяльність, вчиняють насильство 
в сім’ ї, а також на неналежне виконання службами у справах дітей, органами опіки та піклування функцій 
щодо виявлення та влаштування дітей, які потребують захисту або допомоги з боку держави та за виконанням 
батьками чи особами, що їх замінюють, обов’язків з виховання і навчання дітей тощо. 

На національному рівні, здійснення правосуддя та захист прав, свобод і законних інтересів громадян 
та членів їх сімей, забезпечує Конституційний Суд України (КСУ).  

Враховуючи положення ст.150 Конституції України, до повноважень КСУ належить: визнання 
неконституційними закони та інші правові акти Верховної Ради України, акти Президента України, акти 
Кабінету Міністрів України, правові акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим; встановлення 
формально-обов’язкових правил розуміння норм Конституції та законів України, зокрема тих, якими 
регулюються сімейні правовідносини [6]. 

Найпоширенішою правовою практикою КСУ є офіційне тлумачення норм Конституції та законів 
України, під якою розуміють сукупність тверджень юридичного характеру, які конкретизують норми права.  

Так, КСУ були здійснені спроби у тлумаченні терміну “член сім’ ї” (справа від 3 червня 1999 р. №5-
рп/99 (Справа № 1-8/99) [7]. Однак, в результаті проведеного аналізу законодавчого масиву, судової 
практики на поняття та сутність категорії “члени сім’ ї” КСУ зроблено висновок, що формування єдиного, 
комплексного, універсального для всіх галузей права поняття “члени сім’ ї” є недоцільним з огляду на ті 
завдання та специфіку суспільних відносин тієї чи іншої галузі права. Так, наприклад, у житловому 
законодавстві не враховуються сімейні відносини між членами сім’ ї, а насамперед цікавить спільне 
проживання цих осіб на одній житловій площі. У сімейно-правовому розумінні ознака спільного 
проживання та й ведення спільного господарства не впливає на наявність чи відсутність між особами 
сімейних правовідносин. Отже, кожній галузі права, у тому числі і сімейному, притаманне власне розуміння 
поняття “члени сім’ ї”.  

Це свідчить про те, що спроба вирішення проблеми міжгалузевої єдиної дефініції не вдалася. Проте, 
в цілому, акт конституційного правосуддя має велике значення, оскільки у ньому вперше впорядковано 
накопичений роками хаос законодавчого матеріалу. До того ж, КСУ довів парламенту свою спроможність 
виконувати той обсяг роботи, який би мав зробити законодавець в силу п. 6 ч. 1 ст. 92 Конституції України, 
відповідно до якого виключно законами визначаються засади регулювання шлюбу, сім’ ї, охорони 
материнства, дитинства та батьківства [6].  

Основними формами вираження судової практики в Україні є рішення Пленуму Верховного Суду 
України (ВСУ). Серед постанов Пленуму ВСУ, що стосуються сімейних правовідносин доцільно виділити 
такі: “Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання 
шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя” від 21 грудня 2007 р. № 11 [8]; “Про 
практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та 
поновлення батьківських прав” від 30 липня 2007 р. № 3 [9]; “Про застосування судами окремих норм 
сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів” від 15 
травня 2006 р. № 3 [10]; “Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне 
значення” від 31 березня 1995 р. № 5 [11].  

Надамо правовий аналіз позиції ВСУ в останній справі. Тут варто уточнити, що справи про 
встановлення фактів (народження, усиновлення, родинних відносин між фізичними особами, реєстрації та 
розірвання шлюбу, проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу, та інші), що мають юридичне 
значення, розглядаються в порядку окремого провадження.  

Такий вид провадження склався історично і застосовується в усіх судових системах світу в тій або 
іншій інтерпретації. Так, у ЦПК УРСР 1929 р. такі справи були закріплені в Розділі 23, що мав назву 
“Встановлення обставин, від яких залежить виникнення публічних прав громадян”. У ЦПК УРСР 1963 р. 
було виділено окреме провадження, яке регулювалося Гл. 33, і перелік справ зазначеної категорії відрізнявся 
як від попереднього Кодексу, так і від переліку справ, що закріплені у ст.256 ЦПКУ.  

Остання новелізація окремого провадження датована 1 липня 2010 року, коли було прийнято Закон 
України “Про державну реєстрацію актів цивільного стану”. Цим нормативно-правовим актом перелік справ 
окремого провадження було розширено за рахунок справ про розірвання шлюбу за заявою будь-кого з 



подружжя, якщо один з нього засуджений до позбавлення волі. Проте справи про поновлення шлюбу після 
його розірвання з відповідного переліку були виключені. 

Висновки. Ліквідація функції загального нагляду за дотриманням і застосуваннями законів 
стосовно прав сімей приводить діяльність прокуратури у відповідність не лише до європейського 
законодавства, а й до Конституції України (таким чином реалізується пункт 9 перехідних положень 
Конституції, відповідно до якого прокуратура повинна бути позбавлена функцій загального нагляду та 
слідства). В той же час, здійснення правосуддя та захист прав, свобод і законних інтересів громадян та 
членів їх сімей, забезпечує КСУ, ВСУ, місцеві суди. 

Основними недоліками у роботі місцевих судів експерти визначають тривалий розгляд справ та 
незадовільну якість роботи суддів. Вони наводять факти ухвалення судами рішень, які не відповідають 
вимогам щодо їх законності та обґрунтованості. Такий стан справ, на думку В. Фесенка, насамперед 
зумовлений конституційним принципом поширення юрисдикції судів на всі правовідносини, що виникають 
у державі, а також значною кількістю звернень громадян щодо захисту порушених прав, насамперед у 
сферах зайнятості та соціального захисту [12]. 

З огляду на викладене вище, Україні вже давно доцільно створити нову ланку в судовій системі – 
сімейні суди, за зразком більшості країн світу. Сімейні суди існують в Австралії, Великій Британії, Ізраїлі, 
Канаді, Німеччині, Новій Зеландії, Сінгапурі, США, Японії та багатьох інших країнах. Як приклад, можна 
навести судову систему Ізраїлю, яка заслуговує на повагу через свою незвичність. Сімейні спори 
розглядають два суди: загальносімейний та релігійний, в якому сімейні спори розглядаються равіном через 
призму релігії, його рішення мають законну силу, а їх виконання контролюється державою [13]. 

На сьогодні в Україні склалася така ситуація, коли через невідповідність кількості суддів позовам в 
галузі сімейного права, багато сімейних питань залишаються поза увагою суду. Наприклад, зовсім не 
враховують суди обов’язок подружньої вірності, хоча це є основою не лише гармонійних подружніх 
відносин, а й нормального психоемоційного стану як самого подружжя, так й інших членів сім’ ї, а 
невиконання цього обов’язку – поважна причина для розлучення в більшості країн світу. Зокрема, у ст. 212 
Цивільного кодексу Франції зазначено: “Подружжя зобов’язано до взаємної вірності, допомоги та 
підтримки” [14]. До того ж від поведінки кожного з подружжя в сім’ ї залежить його право на аліменти після 
розлучення, частка у спільному майні подружжя у разі його розподілу, право жити разом з дитиною тощо. 
Саме тому суд, з’ясовуючи причини розлучення, має керуватися чіткими законодавчими нормами, які ясно 
вказують, якою саме має бути поведінка подружжя та які обов’язки вони мають одне перед одним.  

Втім, чинний Сімейний кодекс України (СКУ) лише містить заклики до подружжя щодо нормальної 
поведінки в сім’ ї, зокрема в п. 3 ст. 55 СКУ: “Дружина та чоловік відповідальні один перед одним, перед 
іншими членами сім’ ї за свою поведінку в ній” та в п. 1 ст. 54 СКУ: “Дружина та чоловік зобов’язані спільно 
піклуватись про побудову сімейних відносин між собою та іншими членами сім’ ї на почуттях взаємної 
любові, поваги, дружби, взаємодопомоги”. Але ці норми мають дещо абстрактний характер і більше 
нагадують декларацію, а тому глава 6 СКУ “Особисті немайнові права та обов’язки подружжя” є неповною 
без чітко прописаної норми про подружню вірність [15]. 
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