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Ми, учасники Конгресу молодих родин та молодих осіб, які планують вступити до шлюбу,   

переконані,   що   основою   українського суспільства є Родина. Цінність родини як первинного 

суспільного осередку беззаперечна. Сучасні трансформації сімейних відносин, поширення 

позасімейних стосунків не означають відмови від сімейних цінностей чи втрати їх значущості.  

Негативні явища, які присутні у родинних стосунках, у більшій мірі проявляються у 

суспільному житті і мають плив на всі сфери соціально-економічного життя держави. До таких 

явищ зараховуємо – деструктивні конфлікти, що призводять до руйнування родин, велика 

кількість абортів, насильство, безвідповідальне батьківство, сексуальна розбещеність та 

інфантильність. У результаті, в Україні постійно зменшується кількість населення. До вагомих 

причин цього, ми відносимо також тяжкі соціально-економічні фактори - нестабільність з роботою 

та рівнем доходів, відсутність належного житла. 

Значна частина родин, що потребують соціальної підтримки, в умовах економічної кризи 

покладаються тільки на себе. Часто не вистачає грошей, щоб прогодувати молоду родину. Все це 

спричинює невпевненість у завтрашньому дні. 

Така вкрай небезпечна ситуація фактично ставить під загрозу національну безпеку 

Української держави, її існування. 

Тож, перспективна державна політика має спрямовуватись на зміцнення інституту сім’ї на 

цінностях поваги гідності особистості, її свободи та співпереживання з забезпеченням належного 

економічного та культурного розвитку. 

Тому ми покликані активізувати громадську діяльність для зміцнення сімейних 

цінностей, підготовки молоді до сімейного життя через діалог і соціальну та психологічну 

підтримку, а також надання практично-методичної допомоги родинам. 

Під час роботи у рамках проекту «За збереження родини» були, зокрема, обговорені 

наступні питання: очікування чоловіка та жінки від родини, покликання чоловіка та жінки у ній, 

народження дітей – запорука гармонійних стосунків у сім’ї. 

Ми звертаємо увагу на те, що в умовах демографічної кризи, основою державної політики 

має бути не тільки соціальна та професійна презентабельність чоловіка та жінки, а й їх покликання 

бути татом і мамою. Відзначення Дня сім’ї, Дня батька, Дня матері має носити загальнодержавний 

характер. 

Важливою є популяризація родинних цінностей за допомогою медій через приклад 

успішних Родин відомих акторів, артистів, військових, громадських діячів, політиків, бізнесменів, 

спортсменів, науковців тощо. Тему щасливої родини потрібно зробити модною!  

У освітніх програмах для молоді про сексуальність основний акцент необхідно робити не на 

просвітництві, а на формуванні ціннісних і духовних засад сприйняття статевості та людської 

сексуальності. Необхідно в школах відновити курс підготовки учнівської молоді до сімейного 



життя. Для батьків проводити «класну годину» для отримання додаткової практичної інформації 

для створення гармонійних відносин в сім’ї. 

Ми  закликаємо  державні  служби  вилучити  з  соціальної  реклами  елементи,  що  під 

приводом   боротьби   з   небажаними   наслідками   сексуальної   взаємодії,   розбещують   молоде 

покоління і формують у нього легковажне ставлення до людської сексуальності. 

Закликаємо розробити та прийняти на законодавчому рівні документ, який би зобов’язав 

усіх пацієнток приватних і державних жіночих консультацій, що звернулися до лікаря з метою 

переривання вагітності (вакуум-регуляція чи аборт), проходити зустріч із психологом, 

священиком. Зобов'язати  проходити  подібні  консультації  чоловіків,  що  причетні  до  зачаття 

дитини. 

Організувати  тематичні  зустрічі  для подружніх  пар  для спілкування  й  обміну  

досвідом, зміцнення міжлюдських стосунків, проводити оцінювання підготовки до сімейного 

життя тощо. 

Серед конкретних актуальних заходів удосконалення вітчизняної системи підтримки сім’ї 

також визначено:  

 рух у бік стимулювання самозабезпечення сім’ї, забезпечення стабільної, добре оплачуваної 

зайнятості обох членів подружжя; 

 сприяння у вирішенні житлового питання молодих сімей (зокрема, через державний сектор 

оренди житла для сімей із дітьми); 

 створення позабюджетних фондів для підтримки дитинства, материнства та батьківства; 

 стимулювання державних, корпоративних, місцевих і громадських програм підтримки сім’ї; 

 гарантування гнучкого графіку роботи для матерів і батьків із малолітніми дітьми з 

відповідним відображенням у трудовому законодавстві, сприяння активному батьківству; 

 посилення уваги державних соціальних служб до сімей, в яких постає питання позбавлення 

батьківських прав, виявлення причин, практична та психологічна допомога їм. 

 навчання соціальних працівників методам роботи з молодими родинами, запровадження 

програми підготовки сімейних психологів; 

 впровадження Року сім'ї, який має проходити раз на 5 років і передбачати підвищення 

фінансування на потреби розвитку інститут сім’ї, проведення різноманітних заходів; 

 впровадження просвітницьких курсів щодо сімейних цінностей перед реєстрацією шлюбів; 

 посилення гуманітарних дисциплін у системі освіти, збільшення уваги до теми сім’ї при 

викладанні філософії та психології, впровадження обов’язкового курсу з етики сімейних 

взаємовідносин у вишах. 

 

 


