
ПРАВА ДИТИНИ 
В СІМЕЙНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ 

 
Сімейний кодекс України 

 
Стаття 5. Державна охорона сім'ї 
 
1. Держава охороняє сім'ю, дитинство, материнство, батьківство, створює умови для 

зміцнення сім'ї. 
2. Держава створює людині умови для материнства та батьківства, забезпечує 

охорону прав матері та батька, матеріально і морально заохочує і підтримує материнство 
та батьківство. 

3. Держава забезпечує пріоритет сімейного виховання дитини. 
4. Держава бере під свою охорону кожну дитину-сироту і дитину, позбавлену 

батьківського піклування. 
5. Ніхто не може зазнавати втручання в його сімейне життя, крім випадків, 

встановлених Конституцією України. 
 
Стаття 6. Дитина 
 
1. Правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття. 
2. Малолітньою вважається дитина до досягнення нею чотирнадцяти років. 
Неповнолітньою вважається дитина у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років. 
 
Стаття 7. Загальні засади регулювання сімейних відносин 
 
7. Дитина має бути забезпечена можливістю здійснення її прав, 

установлених Конституцією України, Конвенцією про права дитини, іншими 
міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною 
Радою України. 

8. Регулювання сімейних відносин має здійснюватися з максимально можливим 
урахуванням інтересів дитини, непрацездатних членів сім'ї. 

 
Стаття 141. Рівність прав та обов'язків батьків щодо дитини 
 
1. Мати, батько мають рівні права та обов'язки щодо дитини, незалежно від того, чи 

перебували вони у шлюбі між собою. 
2. Розірвання шлюбу між батьками, проживання їх окремо від дитини не впливає на 

обсяг їхніх прав і не звільняє від обов'язків щодо дитини. 
 
Стаття 142. Рівність прав та обов'язків дітей щодо батьків 
 
1. Діти мають рівні права та обов'язки щодо батьків, незалежно від того, чи 

перебували їхні батьки у шлюбі між собою. 
 
Стаття 150. Обов'язки батьків щодо виховання та розвитку дитини 
 
1. Батьки зобов'язані виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод інших людей, 

любові до своєї сім'ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини. 
2. Батьки зобов'язані піклуватися про здоров'я дитини, її фізичний, духовний та 

моральний розвиток. 
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3. Батьки зобов'язані забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої 
освіти, готувати її до самостійного життя. 

4. Батьки зобов'язані поважати дитину. 
5. Передача дитини на виховання іншим особам не звільняє батьків від обов'язку 

батьківського піклування щодо неї. 
6. Забороняються будь-які види експлуатації батьками своєї дитини. 
7. Забороняються фізичні покарання дитини батьками, а також застосування ними 

інших видів покарань, які принижують людську гідність дитини. 
 
Стаття 152. Забезпечення права дитини на належне батьківське виховання 
 
1. Право дитини на належне батьківське виховання забезпечується системою 

державного контролю, що встановлена законом. 
2. Дитина має право противитися неналежному виконанню батьками своїх обов'язків 

щодо неї. 
3. Дитина має право звернутися за захистом своїх прав та інтересів до органу опіки та 

піклування, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та 
громадських організацій. 

4. Дитина має право звернутися за захистом своїх прав та інтересів безпосередньо до 
суду, якщо вона досягла чотирнадцяти років. 

 
Стаття 155. Здійснення батьківських прав та виконання батьківських обов'язків 
 
1. Здійснення батьками своїх прав та виконання обов'язків мають ґрунтуватися на 

повазі до прав дитини та її людської гідності. 
2. Батьківські права не можуть здійснюватися всупереч інтересам дитини. 
3. Відмова батьків від дитини є неправозгідною, суперечить моральним засадам 

суспільства. 
4. Ухилення батьків від виконання батьківських обов'язків є підставою для 

покладення на них відповідальності, встановленої законом. 
 
Стаття 156. Права та обов'язки неповнолітніх батьків 
 
1. Неповнолітні батьки мають такі ж права та обов'язки щодо дитини, як і повнолітні 

батьки, і можуть їх здійснювати самостійно. 
2. Неповнолітні батьки, які досягли чотирнадцяти років, мають право на звернення до 

суду за захистом прав та інтересів своєї дитини. 
3. Неповнолітні батьки у суді мають право на безоплатну правову допомогу. 
 
Стаття 171. Врахування думки дитини при вирішенні питань, що стосуються її 

життя 
 
1. Дитина має право на те, щоб бути вислуханою батьками, іншими членами сім'ї, 

посадовими особами з питань, що стосуються її особисто, а також питань сім'ї. 
2. Дитина, яка може висловити свою думку, має бути вислухана при вирішенні між 

батьками, іншими особами спору щодо її виховання, місця проживання, у тому числі при 
вирішенні спору про позбавлення батьківських прав, поновлення батьківських прав, а 
також спору щодо управління її майном. 

3. Суд має право постановити рішення всупереч думці дитини, якщо цього вимагають 
її інтереси. 

 
 



 


