
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

 

 

ПІДДУБНИЙ Сергій Анатолійович 

 

 

 

УДК 323:316.36(477.62)“2013/2018”(0433)  

 

 

 

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА В СФЕРІ ЗАХИСТУ СІМʼЇ 

В УМОВАХ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ КРИЗИ УКРАЇНИ 

(НА ПРИКЛАДІ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ) 

 

 

Спеціальність 23.00.02 – політичні інститути та процеси 

 

 

 

 

 

 

Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата політичних наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маріуполь – 2019 

 



Дисертацією є рукопис. 

Робота виконана на кафедрі міжнародних відносин та зовнішньої політики 

Маріупольського державного університету. 

 

 

Науковий керівник: доктор історичних наук, професор 

 ЛИСАК Вікторія Феофанівна, 

Маріупольський державний університет 

Міністерства освіти і науки України, 

професор. кафедри міжнародних відносин 

та зовнішньої політики 

 

Офіційні опоненти: доктор політичних наук, професор 

НОВАКОВА Олена Вікторівна, 

Національний педагогічний університет ім. 

М. П. Драгоманова Міністерства освіти і 

науки України, професор кафедри 

політичних наук 

 

кандидат політичних наук, доцент 

КАРЧЕВСЬКА Олена Василівна, 

Східноукраїнський національний 

університет імені Володимира Даля 

Міністерства освіти і науки України, 

доцент кафедри політології та 

міжнародних відносин 

 

 

 

Захист відбудеться 07 червня 2019 р. об 11:00 годині на засіданні 

спеціалізованої вченої ради К 12.093.02 по захисту дисертацій на здобуття 

наукового ступеня кандидата політичних наук у Маріупольському державному 

університеті за адресою: 87500, м. Маріуполь, пр. Будівельників, 129 а. 

 

 

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Маріупольського державного 

університету за адресою: 87500, м. Маріуполь, пр. Будівельників, 129. 

 

Автореферат розісланий «29» квітня 2019 р. 

 

 

Вчений секретар 

спеціалізованої вченої ради, 

кандидат політичних наук, доцент                                                         Є. В. Рябінін 



 1 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Сталий розвиток держави у ХХІ 

столітті можливий лише за умови розбудови збалансованої системи політичних 

інститутів та врівноваженої державної політики. Стратегічним напрямом 

державної політики є забезпечення добробуту кожного громадянина через 

комплекс взаємопов’язаних дій політичної влади у внутрішній та зовнішній 

політиці. Внутрішня політика держави скерована на підтримку суспільної 

рівноваги, розвиток демократичних інститутів, утвердження громадянського 

суспільства, які є фундаментальними для діалогу влади та народу. Україна як 

молода суверенна держава продовжує свій поступ до закріплених у Конституції 

України принципів соціальної, демократичної та правової держави, що 

особливо актуально у зв’язку з євроінтеграційними процесами. 

Державна політика України суттєво трансформується в умовах 

євроінтеграції, зокрема відбувається перегляд основ соціальної політики, яка 

забезпечує рівновагу всередині країни. Надзвичайно актуальною є державна 

політика в умовах економічної, соціальної, політичної кризи та військової 

агресії в Україні, що особливо помітно впливає на стан суспільства загалом та 

сімʼї зокрема. Добробут сім’ї є результатом ефективної внутрішньої державної 

політики. Соціально орієнтована політика влади має забезпечити міцність сімʼї 

як інституту громадянського суспільства, а міцна сімʼя є запорукою сильної та 

стабільної держави.  

Відновлення балансу політичної системи України, що був порушений 

загостренням суспільно-політичної кризи 2013 – 2018 рр., можливе лише за 

умови налагодження стратегічної комунікації між територіальною громадою та 

публічною державною владою через осучаснення соціальної політики, 

особливо в сфері захисту нових вразливих категорій сімей: внутрішньо 

переміщених осіб, постраждалих від антитерористичної операції та учасників 

бойових дій. Яскравим прикладом реалізації державної політики є Донецька 

область, що стала регіоном з підвищеним рівнем соціальних негараздів і 

вимагає більшої уваги з боку  центральної влади для відновлення соціальної та 

економічної безпеки. Аналіз політичних механізмів та інституційної структури 

державної політики соціального захисту сімʼї на регіональному та 

національному рівнях у 2013 – 2018 рр. надає можливість зрозуміти 

ефективність державної політики захисту сімʼї й визначити подальші напрями 

подолання негативного впливу суспільно-політичної кризи на рівень суспільної 

безпеки.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дослідження здійснене в рамках наукової теми кафедри міжнародних відносин 

та зовнішньої політики Маріупольського державного університету, виконаної 

за рахунок коштів державного бюджету України: «Південно-східний регіон 

України в умовах суспільно-політичної кризи» (НДР № 0116U000055). Внесок 

автора в розробку зазначеної теми полягає в дослідженні державної політики у 

сфері соціального захисту сімʼї в умовах військо-політичного конфлікту і 

соціально-економічної кризи. Приклад реалізації заходів соціального супроводу 
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сімʼї в Донецькій області надає практичне й теоретичне підґрунтя для 

вироблення дієвих механізмів подолання наслідків суспільно-політичної кризи 

та недопущення подібних явищ у майбутньому. 

Мета та завдання дослідження. Метою є політологічний аналіз 

державної політики України у сфері соціального захисту сімʼї в умовах 

суспільно-політичної кризи на прикладі Донецької області, визначення 

пріоритетних завдань, механізмів та джерел реалізації цієї політики. Для 

досягнення мети необхідно вирішити наступні завдання: 

 визначити теоретико-концептуальні підходи до аналізу державної 

політики у сфері захисту сімʼї; 

 розглянути понятійно-категорійний апарат державної політики 

соціального захисту сімʼї; 

 проаналізувати адаптацію нормативно-законодавчого регулювання 

соціального захисту до кризових явищ; 

 охарактеризувати інституційні механізми формування державної 

політики у сфері захисту сімʼї в Україні; 

 зʼясувати сутність і природу суспільно-політичної кризи України; 

 дослідити вплив суспільно-політичної кризи на трансформацію 

суспільства та становище сімʼї; 

 виявити регіональні особливості соціального захисту сімʼї в умовах 

суспільно-політичної кризи; 

 виробити рекомендації щодо формування пріоритетних напрямів 

оптимізації державної політики у сфері захисту сімʼї на регіональному і 

державному рівнях.  

Обʼєктом є державна політика у сфері захисту сімʼї в України. 

Предметом вивчення є державна політика у сфері соціального захисту 

сімʼї в умовах загострення суспільно-політичної кризи в Україні. 

Хронологічні межі дослідження охоплюють період стрімкого загострення 

суспільно-політичної кризи в Україні. Верхня межа зумовлена об’єктивними 

подіями в сучасній політичній практиці у звʼязку із впровадженням на території 

Донецької і Луганської областей нового режиму операції Обʼєднаних сил, що 

характеризується зміною соціально-політичних і соціально-військових процесів 

в означеному регіоні й початком реалізації низки положень Закону України від 

18 січня 2018 р. «Про особливості політики щодо забезпечення державного 

суверенітету на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської 

областей».  

Методи дослідження формувалися, враховуючи неоінституціональний, 

системний підходи та проблемно-хронологічний принцип. Для досягнення 

поставленої мети та розвʼязання окремих задач використовувався цілий ряд 

загальнонаукових та спеціальних методів: системний і структурно-

функціональний, інституційний, порівняльний, історико-описовий і 

статистичний, прогностичний методи, метод аналізу політичного документа, 

моделювання, контент-аналізу. Поєднання різних методологічних принципів, 

підходів та методів політичного пізнання визначило специфіку дисертаційної 



 3 

роботи та новизну одержаних результатів. 

Наукова новизна зумовлена сукупністю поставлених у дослідженні 

завдань. На основі ґрунтовного аналізу широкого кола джерел інформації 

здійснено комплексне політологічне дослідження державної політики у сфері 

підтримки сімʼї в умовах загострення суспільно-політичної кризи у 2013 – 

2018 рр. на прикладі Донецької області. У процесі дослідження було отримано 

наступні результати, які мають наукову новизну та характеризують особистий 

внесок автора: 

вперше:  

проведено комплексне політологічне дослідження державної політики у 

сфері соціального захисту сімʼї в умовах суспільно-політичної кризи та 

військової агресії проти України на прикладі Донецької області; 

проаналізовано механізми державної підтримки соціально вразливих груп 

сімей (внутрішньо переміщені особи, постраждалі від проведення 

антитерористичної операції, сімʼї учасників бойових дій), які утворилися 

внаслідок загострення суспільно-політичної кризи та військової агресії; 

розкрито взаємозвʼязок сімейної політики з процесом децентралізації 

політичної влади. 

удосконалено:  

понятійно-категоріальний апарат дослідження державної політики у сфері 

соціального захисту сімʼї шляхом визначення понять «державна сімейна 

політика» та «сімʼя», що відповідають реаліям українського суспільно-

політичного процесу в умовах кризи; 

аналіз механізмів впливу кризових явищ на державну політику у сфері 

захисту сімʼї, трансформацію державної та регіональної влади; 

характеристику напрямів, механізмів державної політики у сфері 

соціального захисту сімʼї шляхом залучення статистичних даних. 

отримали подальший розвиток:  

систематизація наукових знань, повʼязаних із правовим регулюванням 

діяльності системи політичних інститутів у сфері соціального захисту сімʼї на 

регіональному і державному рівнях; 

аналіз інституційних засад становлення та розвитку державної політики у 

сфері соціального супроводу сімʼї; 

вплив суспільно-політичної кризи на трансформацію державної політики у 

сфері захисту сімʼї. 

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає у 

можливості їх застосування з науковою, навчальною та прикладною метою. 

Положення дисертації можуть бути використані для подальшого дослідження 

процесів реформування політичної системи України, наукової розробки питань 

трансформації принципів і форм соціального захисту населення та вивчення 

регіональних особливостей суспільно-політичного життя в Україні. Отримані 

результати можна застосовувати при розробці навчальних курсів та методичних 

матеріалів для викладання дисциплін соціально-політичного спрямування, 

зокрема, для здобувачів, що навчаються за освітньо-професійними програмами 

«Політологія», «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 
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студії», «Соціологія», «Публічне управління та адміністрування». 

Отримані результати дозволяють надати практичні рекомендації щодо 

оптимізації державної політики у сфері соціального захисту української сімʼї в 

умовах загострення суспільно-політичної кризи й військової агресії, які можуть 

бути враховані при розробці та прийнятті відповідних державних рішень у цій 

галузі в загальнодержавному, обласному вимірі та на рівні територіальних 

громад, стати підґрунтям для інформаційно-аналітичного забезпечення 

діяльності органів державної й місцевої влади. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійним науковим 

доробком автора. Наукові положення, результати та рекомендації було 

вироблено безпосередньо здобувачем на основі проведеного комплексного 

дослідження проблем, повʼязаних з трансформацією державної політики у 

сфері соціального захисту сімʼї в умовах суспільно-політичної кризи. 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження були 

представлені та отримали позитивну оцінку на міжнародних та всеукраїнських 

науково-практичних конференціях: XVIIІ підсумкова науково-практична 

конференція викладачів «Актуальні проблеми науки та освіти» (м. Маріуполь, 

2016 р.), Всеукраїнська науково-практична конференція «Україна у світовому 

історичному просторі» (м. Маріуполь, 2016 р.), V Всеукраїнські політологічні 

читання імені професора Богдана Яроша (м. Луцьк, 2016 р.), Proceedings of the 

Summer Science Symposium «Science and Policy - Dialogue in Europe» (м. Таллін, 

2016 р.), International Academic Congress «European Research Area: Status, 

Problems and Prospects» (м. Рига, 2016 р.), Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Соціальні практики формування гендерної чутливості і 

толерантності» (м. Черкаси, 2016 р.), Medzinarodna vedecko-prakticka konferencia 

Inovacne vyskum v oblasti sociologie, psychologie a politologie (м. Сладковичи, 

2017 р.), Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні виклики для 

суспільних наук в умовах глобалізації» (м. Львів, 2017 р.), International research 

and practice conference «Modern methods, innovations and operational experience in 

the field of social sciences» (м. Люблін, 2017 р.), Всеукраїнська науково-

практична конференція «Сімейна політика в Україні: проблеми і перспективи 

розвитку» (м. Київ, 2018 р.). 

Публікації. За темою дисертаційного дослідження було опубліковано 16 

наукових праць загальним обсягом 5,1 д.а., у тому числі 5 робіт у наукових 

фахових виданнях з політичних наук обсягом 2,5 д.а. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків до кожного з розділів, загальних висновків, списку 

використаних джерел та додатків. Основний зміст роботи викладений на 166 

сторінках. Список використаних джерел складається з 464 найменувань на 52 

аркушах. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційного дослідження, 

його звʼязок з науковими програмами, планами, темами, визначено мету, 
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завдання, обʼєкт та предмет дослідження, окреслено хронологічні межі, 

обумовлено наукову новизну та практичне значення отриманих результатів, 

визначено особистий внесок автора, наведено інформацію щодо апробації, 

публікацій, структури та обсягу роботи. 

У першому розділі «Теоретико-концептуальні підходи до аналізу 

державної сімейної політики крізь призму політичної науки» 

проаналізовано наукові доробки за тематикою дисертації, схарактеризовано 

основні джерела, що було використано в роботі, розглянуто основні понятійні 

категорії дослідження, визначено методологію дослідження. 

У підрозділі 1.1. «Концептуальні підходи до вивчення державної політики 

у сфері захисту сімʼї» проаналізовано та класифіковано за проблематикою 

науковий доробок з тематики дисертаційного дослідження, охарактеризовано 

джерельну базу. 

Науковий доробок з проблеми державної політики у сфері захисту сімʼї в 

умовах суспільно-політичної кризи систематизовано за проблемно-

хронологічним принципом та поділено на декілька груп. До першої віднесено 

роботи, присвячені характеристиці державної політики. Загальнотеоретичні 

аспекти досліджуваної проблеми висвітлені в працях закордонних учених, 

зокрема Р. Арона, Г. Алмонда, Дж. Пауелла, П. Бурдьє, Ч. Мілса, 

С. Хантінгтона, Д. Істона, К. Дойча. Вичерпне значення для розуміння 

державної політики мають роботи таких вітчизняних авторів, як О. Кілієвича, 

В. Андріяша, Т. Бєльської, В. Тертички, Ю. Сурміна. Соціальну політику та її 

функції вивчали О. Березовська-Чміль, Н. Гедікова, С. Корецька, В. Намчук, 

А. Сіленко, С. Олійник, А. Халецька. Проблемам здійснення соціальної 

політики в умовах кризових процесів приділили увагу такі вчені, як 

Г. Лопушняк, Ю. Борисова, О. Карчевська, В. Микитась. Соціальний захист як 

механізм державної підтримки населення розглянуто в доробках В. Дереги, 

О. Старицької, В. Надраги, Ю. Прудова, Ю. Сташківа, М. Багмета, Д. Міхель.  

Науковий доробок, віднесений до першої групи, надав можливість оцінити 

концептуальні складові сучасної державної політики соціального захисту сімʼї, 

а також  простежити впровадження державної політики у сфері захисту сімʼї в 

умовах загострення суспільно-політичної кризи. 

До другої групи віднесено дослідження, присвячені проблемам сімʼї та її 

соціального захисту. Трансформацію моделі сучасної української сімʼї з 

урахуванням вітчизняних і світових тенденцій досліджено у працях М. Беги, 

І. Головневої, І. Загарницької, В. Ткачової. Розробці концептуальних засад 

сімейної політики присвячено дослідження А. Сіленко, Л. Кулачок, 

С. Вакуленко, В. Ткачової. Механізми соціального захисту та підтримки сімʼї 

державою проаналізовано в доробках А. Авчухової, К. Бориченко, І. Телічак, 

Г. Михальченко, Г. Коцюрубенко, Д. Підгорецького. Гендерні аспекти 

державної політики у сфері захисту сімʼї розглянуті Г. Герасименко, 

Н. Земзюліною, Є. Вознюк, П. Вороною, А. Мучник, В. Сичовою.  

Ці роботи дали змогу проаналізувати особливості формування 

концептуальних основ державної політики у напрямку підтримки сімʼї. 

Науковці визначили взаємозвʼязок сімʼї та держави як інституцій, що залежать 
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одна від одної: соціально вразлива сімʼя послаблює громадянське суспільство і 

довіру населення до держави. Натомість сильна й соціально орієнтована 

державна політика підтримки сімʼї забезпечує легітимність влади та 

конструктивний діалог всередині суспільства. 

Третя група містить праці, присвячені питанню здійснення соціального 

захисту сімʼї в умовах суспільно-політичної кризи. Зокрема, це роботи з аналізу 

трансформації політичної влади М. Паламарчук, Т. Петрушиної. Актуальні 

питання захисту сімʼї від наслідків суспільно-політичної кризи розглянули 

К. Арабаджи, Н. Карпенко, Ю. Пачковський, І. Чеховська. Соціальній підтримці 

нових категорій соціально незахищених сімей (внутрішньо переміщені особи, 

ті, що опинилися у складних життєвих обставинах, учасники АТО/ООС) 

присвячені роботи А. Дяченко, М. Малихи, Т. Семігіної. Роботи вищеназваних 

авторів дозволили розкрити механізми й форми дій державної влади на 

загальнонаціональному рівні в питаннях подолання крайніх проявів соціальної 

небезпеки та попередження різкого збідніння членів сімей.  

До четвертої групи віднесено роботи з державної політики соціального 

захисту сімʼї, а саме регіональному виміру впровадження державної політики 

на прикладі Донецької області. Проблемі деформації соціально-демографічної 

ситуації в області присвячено роботи Н. Дяченко, Н. Поліщук, В. Яворської, 

А. Дмитренко, І. Курило, Е. Лібанової. Питання соціальної безпеки в регіоні 

дослідили Є. Грабко, С. Клець. Захисту окремих категорій сімей у зрізі 

соціальних викликів в Донецькій області присвячено праці О. Новакової, 

О. Амоши, В. Антонюк, О. Агєєвої (Гільченко). Ці роботи дозволили 

схарактеризувати рівень соціальної безпеки сімʼї в Донецькому регіоні 

напередодні та в умовах військового конфлікту, суспільно-політичної кризи. 

Аналіз наукової літератури показав, що попри накопичений науковий 

доробок, який дає можливість виявити найбільш актуальні проблеми в процесі 

вивчення реалізації державою соціальних зобовʼязань перед сімʼєю, державна 

політика в сфері захисту сімʼї в умовах глибоких суспільно-політичних 

кризових явищ не стала предметом спеціального дослідження, що ще раз 

доводить актуальність обраної теми. 

Джерельна база дослідження включає джерела законодавчого, 

статистичного й аналітичного змісту. До першої групи віднесено 

загальнодержавні  нормативні документи, що формують законодавчу базу 

функціонування державної системи соціального захисту сімʼї. Першочерговим 

документом є Конституція України. Своє значення  мають Сімейний, 

Цивільний, Адміністративний кодекси України, Кодекс законів про працю. 

Закони України, які у 2013 – 2018 рр. зазнали суттєвого доопрацювання, 

виступають великою групою інформаційно-джерельних матеріалів і формують 

розуміння цілісної системи соціального захисту сімʼї, зокрема ЗУ «Про 

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сімʼям», «Про державну 

допомогу сімʼям з дітьми», «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб» тощо. Джерела цієї групи дозволили проаналізувати 

законодавче регулювання державної політики у сфері захисту сімʼї. 

До другої групи джерел віднесено нормативні матеріали органів 
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центральної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Перш за 

все треба назвати накази та розпорядження Президента України, Кабінету 

Міністрів України, галузевих міністерств, обласних державних адміністрацій, 

місцевих органів самоврядування. Важливе значення для дослідження ці 

документи мають через те, що в них викладено стратегічне бачення 

пріоритетних напрямків подальшого розвитку державних органів соціального 

захисту сімʼї та служб соціальної допомоги. Ці джерела дали змогу 

проаналізувати процес трансформації інституційної основи державної сімейної 

політики, особливості регіонального рівня здійснення захисту сімʼї. Матеріали 

надають вичерпну правову інформацію щодо формування та здійснення 

державної політики в питаннях забезпечення соціальної безпеки населення. 

Підзаконні нормативні джерела є інформаційним свідченням процесу 

виконання тих чи інших стратегічних напрямів внутрішньої політики: виступи, 

звіти, стенограми, аналіз моніторингу. До цієї ж групи віднесено аналітичні 

доповіді міжнародних неурядових організацій і громадських обʼєднань, 

науково-дослідних установ. Аналіз цих документів дозволяє зробити висновок 

про вплив усіх рівнів державної політики на соціальне забезпечення сімʼї. 

Матеріали статистичних даних віднесено до третьої групи джерел 

дослідження. Зокрема, це експрес-випуски статистичних спостережень, 

демографічні збірки, статистичні бюлетені, вибіркові опитування й обстеження 

домогосподарств, матеріали інфографіки. Інформативне навантаження цієї 

групи є вагомим для визначення рівня доцільності та ефективності державної 

політики щодо розвʼязання соціальних проблем сімʼї, розуміння відповідності 

декларацій реальним діям держави в умовах кризового розвитку суспільства і 

сімʼї. 

До четвертої групи джерел віднесено матеріали засобів масової 

комунікації, такі як інтервʼю з експертами, матеріали офіційних веб-сторінок 

відомств і соціальних органів, аналітичні та оглядові матеріали. Залучення 

матеріалів ЗМК надає можливість розкрити рівень сприйняття населенням дій 

держави щодо перспективних напрямків трансформації системи соціального 

захисту сімʼї в умовах кризи як на національному, так і регіональному рівнях. 

Використання широкого кола джерел дало змогу комплексно дослідити 

державну політику соціального захисту сімʼї в умовах суспільно-політичної 

кризи на прикладі Донецької області. Крім того, у результаті проведеної 

розвідки до наукового обігу було введено нові джерела, які дають змогу 

простежити трансформацію державної політики соціального захисту та 

супроводу сімʼї в Донецькій області в умовах реформ і військового конфлікту.  

У підрозділі 1.2. «Категоріально-понятійний апарат та методологічна 

база дослідження», враховуючи різні підходи та тлумачення, було надано 

визначення основних категорій та понять, які мають значення в процесі 

розкриття обʼєкту і предмету дослідження.  

Теоретико-методологічний аналіз категорій і понять державної політики у 

сфері захисту сімʼї та її окремих складових міститься в працях вітчизняних 

авторів: О. Березовської-Чміль, К. Бориченко, С. Вакуленко, О. Гладуна, 

М. Грамлевича, В. Дереги, С. Корецької, Л. Кулачок, Г. Лопушняка, 
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Д. Мельничука, В. Тертички, М. Туленко, Н. Хоми, І. Чеховської та інші. 

У дослідженні доцільно розглядати «політику» як процес прийняття 

рішень та виконання дій з метою досягнення конкретної мети. «Державна 

політика» постає перед нами як напрям дій або утримання від них, який обрано 

державними органами для розвʼязання певної проблеми або сукупності взаємно 

повʼязаних проблем. «Державна соціальна політика», виходячи з предмета 

дослідження, є багаторівневою та багатофункціональною системою, що 

забезпечує соціальний і економічний розвиток країни шляхом активізації 

людського капіталу та максимальної реалізації його інноваційного потенціалу. 

Зважаючи на це, «державна сімейна політика» постає як напрям державної 

соціальної політики та системи комплексної діяльності держави, який 

спрямований на громадянський інститут сімʼї з метою його збереження, 

зміцнення й розвитку, захисту інституційних прав та інтересів. Державна 

політика соціального захисту сімʼї здійснюється через «соціальне 

забезпечення», яке в дослідженні визначено як комплексний суспільно-

політичний механізм соціального захисту, спрямований на задоволення 

життєво важливих потреб людей у складних умовах, і забезпечує прийнятний 

рівень життя за рахунок страхових, бюджетних і добродійних коштів. «Сімʼя», 

беручи до уваги політологічний характер роботи, – це інститут громадянського 

суспільства, який при цьому є малою соціально-політичною вразливою групою 

суспільства. Важливою для розкриття обʼєкту дослідження є категорія 

«суспільно-політична криза», яка характеризується погіршенням якості 

суспільних, економічних і політичних відносин у відповідь на внутрішні 

фактори нестабільності та зовнішні виклики безпеки. Завдяки теоретико-

методологічному звʼязку означених категорій автором сформовао понятійно-

категоріальний апарат, що дозволяє розкрити обʼєкт і предмет дисертації. 

Доведено, що сьогодні створено вагоме наукове підґрунтя для подальших 

розвідок у сфері теорії державної політики в кризових умовах та дослідження 

процесів, які відбуваються в соціальній політиці України.  

Для виконання поставлених в дисертаційному дослідженні наукових 

завдань автором було залучено характерні для політологічного дослідження 

загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання: термінологічний 

аналіз було застосовано при вивченні та систематизації понятійно-

категоріального апарату (підрозділ 1.1). Системний метод дозволив виявити 

місце і значення державної політики у сфері захисту сімʼї в структурі 

внутрішньої політики держави (підрозділ 2.2, 3.2). Метод аналізу політичного 

документа надав можливість прослідкувати адаптацію національного 

законодавства до вимог суспільства в умовах кризи (підрозділ 2.1). За 

допомогою порівняльного методу досліджено проблеми та досягнення 

державного соціального захисту сімʼї на національному та регіональному 

рівнях (підрозділ 3.2). Структурно-функціональний метод застосований для 

визначення структурних елементів державної сімейної політики в системі 

публічної влади (підрозділи 2.1, 2.2). Інституціональний підхід дозволив 

розкрити інституційні основи й нормативне забезпечення розвитку 

інфраструктури, установ соціального супроводу та допомоги сімʼї на рівні 
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центральних і місцевих органів влади (підрозділи 2.2, 3.2). Історико-описовий 

та статистичний методи використані для визначення природи й характеру 

суспільно-політичної кризи та її впливу на кількісно-якісні показники 

трансформації суспільства та сімʼї (підрозділ 3.1). Контент-аналіз надав 

можливість дослідити державні стандарти, національні та місцеві програми 

підтримки сімʼї, програми політичних партій щодо соціального захисту 

(підрозділи 2.1, 3.1, 3.2). Прогностичний метод застосований при обґрунтуванні 

механізмів взаємодії центральної й місцевої влади у питаннях реформування 

соціального захисту сімʼї в Донецькій області (підрозділ 3.2). Метод 

моделювання дозволив використати регіональний досвід для вироблення 

рекомендацій у процесі подальшого реформування державної політики у сфері 

захисту сімʼї (підрозділ 3.2).  

Дисертаційне дослідження здійснено на принципах обʼєктивності, 

всебічності, соціального підходу та історичності, матеріал викладений за 

проблемним принципом. Автор під час дослідження спирався на системний, 

нормативно-ціннісний, структурно-функціональний та неоінституціональний 

підходи, що допомогли розкрити сутність обʼєкту та предмету дисертації. 

Поєднання різних методологічних принципів, підходів та методів політичного 

пізнання визначило специфіку дисертаційної роботи та новизну одержаних 

результатів. 

Другий розділ «Нормативно-правове та організаційне забезпечення 

державної політики у сфері захисту сімʼї» присвячено характеристиці правого 

регулювання та аналізу механізмів взаємодії інституційної системи соціального 

захисту сімʼї. 

У підрозділі 2.1. «Законодавчо-правове регулювання соціального захисту 

сімʼї» досліджено процес трансформації основ правового регулювання сфери 

соціальної підтримки населення у відповідь на соціально-демографічні, 

військово-політичні, економічні виклики 2013 – 2018 рр. 

Розглянуто стан законодавчої бази напередодні 2013 р. та виявлено зміни, 

які відбулися впродовж 2014 – 2018 рр. Держава продовжує модернізацію норм 

та стандартів регулювання відносин у сфері захисту сімʼї відповідно до 

сучасних тенденцій розвитку політичної системи, протидіяти негативному 

впливу суспільно-політичної кризи та імплементувати норми Угоди про 

асоціацію України з ЄС.  

Доведено, що основними напрямками модернізації законодавства у сфері 

соціального захисту сімʼї стає демократизація норм у гендерній політиці, 

пожвавлення соціального забезпечення ВПО та соціальний захист осіб, що 

беруть участь у відсічі збройної агресії на Сході України, реалізація 

соціального захисту в умовах децентралізації. Доведено, що на основі 

нормотворчої роботи відбулася адаптація законодавчої регуляції захисту сімʼї 

на всіх рівнях влади до умов суспільно-політичної кризи та наслідків військової 

агресії, зокрема розширено коло субʼєктів і обʼєктів здійснення державою 

політики у сфері соціального захисту сімʼї в умовах суспільно-політичної 

кризи, впроваджено нові форми державної допомоги, переглянуто стандарти 

соціальних послуг. 
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Визначено, що факторами, які стримують створення більш дієвої 

законодавчої бази соціального захисту сімʼї, залишається неузгодженість 

законодавчих норм, високий рівень бюрократизації, застарілість нормативно 

закріплених процедур і схем обліку та супроводу  пільгових категорій сімей. 

Означені проблемні аспекти вплинули на те, що на сьогодні Україна не має 

оновленої стратегії розвитку сімейної політики.  

У підрозділі 2.2. «Інституційні основи здійснення сімейної політики» 

проаналізовано структуру і функції органів і служб, які реалізують соціальну 

функцію України щодо вразливих категорій сімей.  

Зʼясовано, що характерною рисою процесів трансформації структурно-

організаційної системи державної політики у сфері захисту сімʼї стали 

оптимізація, уніфікація та інтеграція структур різного рівня на тлі реформ 

територіальної організації влади та децентралізації фінансової, бюджетної, 

освітньої та медичної галузей суспільного життя у 2013 – 2018 рр. 

Визначено основні організаційні особливості національної системи 

державного соціального захисту – це зміщення центру розв’язання соціальних 

проблем сімʼї з Уряду Україні та Міністерства соціальної політики України до 

органів місцевого самоврядування. Центральним органам виконавчої влади 

відводиться функція стратегічного планування та прогнозування. Органам 

місцевого самоврядування надається можливість створювати оптимальну 

модель соціальних служб, яка має відповідати потребам місцевої громади у 

відновленні достатнього рівня соціальної безпеки.  

Зʼясовано, що глибокі зміни торкнулися як центральних, так і регіональних 

органів виконавчої влади, посилилася роль органів місцевого самоврядування 

завдяки бюджетній децентралізації. Створена система державного соціального 

захисту сімʼї є недостатньою для забезпечення соціально-психологічного і 

юридичного супроводу соціально вразливих членів сімей. Проведення 

АТО/ООС, відмежування великої кількості громадян від можливості отримання 

від державних і місцевих соціальних органів допомоги й послуг, втрата значної 

соціальної інфраструктури, застарілість стандартів та нестача фахівців 

соціальної роботи знижує якість здійснення державної політики соціального 

захисту сімʼї в Україні, зокрема і в Донецькій області.  

Відзначено, що важливим завданням у розбудові ефективної мережі 

соціальних центрів є остаточне завершення адміністративно-територіальної 

реформи та впровадження широкої бюджетної децентралізації.  

Третій розділ «Стратегія державної політики захисту сімʼї в умовах 

суспільно-політичної кризи» присвячено комплексному аналізу впливу 

загальноукраїнських політичних, економічних та військово-політичних 

процесів на рівень соціальної захищеності населення та сім’ї в Донецькій 

області. Розглянуто практичну складову діяльності центральної й місцевої 

влади щодо реалізації державної політики у сфері захисту сім’ї, зокрема через 

аналіз форм, методів здійснення соціального захисту різних вразливих 

категорій сімей регіону. 

У підрозділі 3.1. «Сутність суспільно-політичної кризи в Україні та її 

вплив на сімʼю» увагу приділено кризовим процесам в українському суспільстві 
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та їх впливу на функціонування політичної влади, суспільства та сімʼї на 

загальнонаціональному та регіональному рівнях (на прикладі Донецької 

області). 

Доведено, що загострення суспільно-політичної ситуації пов’язане з 

кризовими тенденціями в українській державі, що знаходяться в площині 

перехідного етапу, а саме трансформації від соціалістичної до ринкової й 

демократичної форми організації соціально-економічних відносин. Корупція, 

управлінські помилки, війна на Сході та спад в економіці на сучасному етапі 

впливають на стан і перспективи соціально-політичної ситуації в країні, 

викликаючи її адаптацію і трансформацію. Зʼясовано, що сімʼя як важливий 

інститут громадянського суспільства залишається вкрай вразливою перед 

соціальними ризиками, що продукує суспільно-політична криза, військовий 

конфлікт, вона потребує від держави подальшої й ще більш суттєвої підтримки 

та захисту. 

Виявлено, що в умовах суспільно-політичної й демографічної кризи 

зʼявляються нові форми організації сімейно-шлюбного життя: конкубінаторна і 

полілокальна сімʼї, нівелюються гендерно-рольові стереотипи, відбувається 

паритетний розподіл обовʼязків між подружжям. Серед негативних тенденцій 

сімейно-шлюбного життя виділяємо наступні: підвищення рівня неповних 

сімей, соціальне сирітство, свідома відмова подружжя від дітей на користь 

збереження досягнутого рівня матеріального забезпечення, падіння престижу 

багатодітної сімʼї. Зʼясовано, що негативні тенденції викликані як складною 

економічною ситуацією, так і моральною деградацією суспільних настанов.  

Обґрунтовано, що суспільно-політична криза негативно впливає на рівень 

самозабезпечення суспільства, зокрема і сімʼї в Україні та Донецькій області. 

На основі офіційної статистики та аналітичних матеріалів засвідчено 

зменшення кількості заможних та достатніх в самозабезпеченні сімей. 

Військова агресія та спровоковане нею загострення соціально-економічної 

кризи, стрімке падіння рівню життя призвели до появи нових соціально 

незахищених категорій сімей: внутрішньо переміщені особи, учасники 

АТО/ООС, постраждалі від бойових дій, сімʼї, які опинилися у складних 

життєвих обставинах. Стрімке підвищення рівня соціальної вразливості 

суспільства призвело до зміни форм державної політики у сфері захисту сімʼї, 

до збільшення частки державних трансфертів та фондів (виплат) у структурі 

доходів сімʼї, що, у свою чергу, вимагає подальшої наукової оцінки. 

У підрозділі 3.2. «Шляхи, механізми та джерела державної політики 

захисту сімʼї в період кризи» досліджено механізм державної підтримки 

соціально вразливих категорій сімей в Донецькій області в умовах суспільно-

політичної кризи та суттєвого падіння життєвого рівня. Державна політика 

адаптується до потреб суспільства в умовах кризових явищ, але без детального 

розгляду механізмів соціального супроводу сімʼї на регіональному рівні 

неможливо виявити прогалини в чинній системі соціальної підтримки 

населення та сімʼї. Детальний огляд практики здійснення державної політики у 

сфері захисту сімʼї в Донецькій області допоміг в розумінні подальшої стратегії 

політичної влади у перегляді основ соціальної політики як важливої складової 
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політичної стабільності держави та регіонів. 

Детально проаналізовано останні організаційні зміни у структурі обласних 

органів соціального захисту та служб з надання соціальних послуг. Зʼясоване 

основне коло соціальних проблем, з якими зустрічається сучасна сімʼя в 

регіоні: падіння рівня доходів, знецінення матеріальних фондів 

домогосподарств, втрата пільг і допомог з боку держави у випадку, якщо 

опинилися на окупованій території. Зафіксовано появу нових соціально 

вразливих категорій сімей, зокрема внутрішньо переміщених осіб (від 900 тис. 

у 2014 р. до 540 тис. у 2018 р.), сімʼї, які опинилися в складних життєвих 

обставинах, та сімʼї ветеранів та учасників АТО/ООС та Революції Гідності. 

Визначено, що реформа децентралізації та впровадження обʼєднаних 

територіальних громад позитивно впливає на якість надання населенню 

соціальних послуг в області. Відновлення мережі центрів соціальних послуг для 

сімʼї, дітей та молоді у районах та містах області відбувається із 

впровадженням нових стандартів і форм соціальних послуг. Триває реформа 

установ державного соціального захисту населення і сімʼї в структурі обласної 

державної адміністрації та виконавчих структур органів місцевого 

самоврядування, що забезпечує більш ефективну координацію зусиль 

територіальних органів у розв’язанні проблем сімей: побудова житла, надання 

одноразової та тривалої допомоги, забезпечення санаторно-лікувального 

оздоровлення дітей та юнацтва, інформаційна кампанія та просвітницькі дії 

щодо створення позитивного образу сімʼї в молоді. 

Зʼясовано, що попри великі організаційні й нормативні зміни в соціальній 

політиці держави у 2013 – 2018 рр., залишається актуальним впровадження 

концептуально нової моделі та механізму соціальної і сімейної політики в 

умовах формування нової адміністративно-територіальної системи обʼєднаних 

територіальних громад.  

Автор виявив, що перспективними напрямами при реформуванні 

соціального захисту сімʼї залишається розвиток місцевих громад та відповідної 

до їх потреб інфраструктури соціальних служб, центрів та закладів. Уряд має 

впроваджувати в практику діяльності норми європейського і міжнародного 

права із забезпечення підтримки ВПО, УБД, осіб, що постраждали від насилля.  

 

ВИСНОВКИ 

 

Дослідивши державну політику у сфері захисту сімʼї в умовах суспільно-

політичної кризи України (на прикладі Донецької області), автор дійшов 

висновків: 

1. Аналіз теоретико-концептуальної основи наукового дослідження 

продемонстрував, що вченими розглянуто широке коло аспектів здійснення 

державної політики у сфері захисту сімʼї. Дослідниками надано теоретичну 

характеристику соціальним гарантіям, стандартам та іншим державним 

соціально-економічним механізмам і формам захисту сімʼї від соціальних 

ризиків. Теоретико-концептуальні підходи до визначення та суті державної  

політики у сфері соціального захисту сімʼї різняться в залежності від обраного 
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обʼєкту і субʼєктів політичного процесу. Недостатнім залишається науковий 

аналіз проблеми захисту сімʼї державою на регіональному рівні. Тому можемо 

констатувати потребу в подальшому продовженні дослідження соціального 

захисту сімʼї на фоні погіршення соціально-політичної безпеки та збереженні 

актуальності політологічного аналізу системи функціонування сімейної 

політики у звʼязку з трансформацією загальнодержавної системи в Україні. 

2. Категоріально-понятійний апарат дослідження демонструє широку 

наукову палітру визначень і трактувань відповідно до галузей суспільного 

життя, політичних процесів і теоретичних шкіл. Категорії та поняття, такі як 

«державна політика», «соціальна політика», «соціальний захист», «сімʼя», 

«суспільно-політична криза» дозволяють розкрити широкий зміст дисертації й 

одночасно позначають актуальність дослідження життєво важливих для 

українського суспільства елементів сучасного життя, а саме здійснення 

державної політики соціального захисту сімʼї як важливого інституту 

громадянського суспільства на прикладі регіональної практики в умовах 

загострення суспільно-політичної кризи. 

3. Зʼясовано, що в Україні створено розвинуту нормативно-правову базу у 

сфері соціального захисту сімʼї. Основою нормативного регулювання 

виступають закони та кодекси, які були прийняті та розроблені за інших 

суспільно-політичних реалій, хоча їх зміст був осучаснений у період з 2014 по 

2018 рр. Важливе значення має те, що державна політика за допомогою 

перегляду чинного законодавства, імплементації положень Угоди про асоціацію 

з ЄС впроваджує нові, більш сучасні законодавчі норми, що створюють 

механізми захисту населення на територіях з високим рівнем соціальних 

негараздів, зокрема в Донецькій області. Введено у правове поле поняття нових 

вразливих категорій сімей – ВПО, учасників АТО/ООС, сімʼї з СЖО, 

розширене коло соціальних послуг, підвищена увага держави до соціальних 

фондів, забезпечено впровадження гендерної рівності та методів протидії 

насильству в сімʼї. Важливим аспектом подальшого вдосконалення 

нормативної бази залишається перегляд і адаптація національної стратегії 

сімейної політики відповідно до нових соціально-політичних викликів перед 

державою, суспільством та сімʼєю, що можливо за умов оновлення законів про 

соціальні послуги та товари, запровадження механізмів дерегуляції місцевої 

бюджетної політики. 

4. Доведено, що відбувається процес трансформації інституційної основи 

системи державного захисту сімʼї. За роки суспільно-політичної кризи 

розпочато реформування територіальної організації місцевої влади, 

оптимізовано частину соціальних органів центральної виконавчої влади, 

модернізовано апарат профільного міністерства, розпочато впровадження 

інтегрованої моделі надання адміністративних та соціальних послуг для 

населення, що викликано порушенням соціальної стабільності й появою, поряд 

з традиційними пільговими категоріями, нових верст сімей, які не можуть 

забезпечити свої мінімальні  життєві потреби. Зʼясовано, що трансформовані у 

Донецькій області нові універсальні центри соціальних служб для сімʼї, дітей та 

молоді, територіальні  управління соціального захисту населення адаптуються 
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до нових складних завдань підтримки сімей регіону. Визначено, що 

інституційними перспективними джерелами реалізації державної політики у 

сфері соціального захисту сімʼї надалі є збалансована фіскальна система з 

урахуванням потреб територіальних громад, бюджетна децентралізація, 

введення спеціалістів до соціальних установ зі створення програм та проектів 

соціального розвитку регіону з урахуванням особливостей економічного і 

соціально-демографічного устрою.  

5. Зʼясовано, що природа суспільно-політичної кризи лежить у площині 

трансформації українського суспільства та пошуку ним свого цивілізаційного 

вибору. Неефективність системи суспільно-політичних відносин пояснюється 

переходом від постсоціалістичного мислення до нових реалій ринкової 

взаємодії всіх членів суспільства. Сутність загострення суспільно-політичної 

кризи - у довготривалому перехідному етапі, а саме трансформації 

інституційних форм організації соціально-економічних відносин. Через 

недостатню політичну згуртованість, помилковість у розв’язанні проблем, 

олігархізацію та тінізацію владних і економічних процесів відбулася побудова 

пострадянської моделі державного управління, що не є сумісним з потребами 

суспільства і сімʼї у розбудові громадянського суспільства та соціально 

орієнтованої демократичної держави. Криза, викликана внутрішніми й 

зовнішніми політичними факторами, призвела до оптимізації інституційної 

складової внутрішньої політики, зокрема й сімейної політики на 

загальнодержавному та регіональному рівнях. 

6. Виявлено, що складові суспільно-політичної кризи, такі як управлінські 

помилки публічної влади, тривалий військовий конфлікт на території Донецької 

області та спад в економіці на сучасному етапі, суттєво впливають на стан 

соціальної безпеки населення. Без державної підтримки сімʼя як важливий 

інститут громадянського суспільства залишається вразливою перед 

соціальними ризиками, що продукує ступінь загострення суспільно-політичної 

кризи. Це потребує від держави подальшої ще більш дієвої підтримки та 

захисту сімʼї. Зʼясовано, що самозабезпеченість української сімʼї в умовах 

загострення суспільно-політичної кризи є вкрай низькою, що, у свою чергу, 

послаблює єдність суспільства та міцність держави. Процес збідніння викликає 

поглиблення стагнації громадянського суспільства та втрату членами сімʼї 

оптимістичного бачення завтрашнього дня, що знаходить прояв у погіршенні 

якості життя всіх сімей і зокрема нових вразливих категорій сімʼї: внутрішньо 

переміщених осіб, учасників АТО/ООС. 

7. Дослідження регіональних особливостей соціального захисту сімʼї в 

умовах суспільно-політичної кризи на прикладі Донецької області виявило, що 

в області існує високий рівень соціальної небезпеки через недостатню 

ефективність чинної до 2013 р. системи державних соціальних установ та 

проведення на її території АТО/ООС. Регіональною та місцевою владою 

державна політика соціального захисту сімʼї реалізовується з урахуванням 

децентралізації, що значно поліпшило фінансування місцевих програм з 

підтримки сімей. В області відбувається процес інституційної реорганізації 

задля вироблення більш дієвого для потреб регіону механізму надання 
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соціальних послуг і трансфертів вразливим категоріям сімей. Особливу увагу 

місцеві органи самоврядування приділяють сімʼям ВПО, учасників АТО/ООС, 

які безпосередньо постраждали від бойових дій, дітям-сиротам. В області 

відбувається процес відновлення інфраструктури соціального захисту сімʼї, 

створюються нові центри служб для сімʼї, дітей та молоді.  

Державна політика у сфері захисту сімʼї адаптується до соціальних 

викликів сьогодення, що спровоковані військовою агресією та загостренням 

соціально-економічної кризи. Політична влада для відновлення соціального 

балансу в Україні поступово впроваджує на загальнонаціональному і 

регіональному рівнях якісно нові форми державного захисту сімʼї, зокрема 

збільшено перелік пільгових категорій, переглянуто рівень соціальних 

стандартів та методи нарахування субсидії, розширено мережу відповідних 

центрів соціальних послуг тощо. Але попри досягнуте, існує потреба в 

подальшій роботі державних інституцій щодо вироблення нової стратегії 

відновлення гідного рівня соціальної захищеності сімей. Цей процес може бути 

успішним за умов реалізації нових пріоритетних завдань у подальшому 

реформуванні державної політики у сфері соціального захисту сімʼї, таких як:  

− продовження процесу імплементації норм законодавства ЄС до 

вітчизняної практики в питаннях супроводу внутрішньо переміщених осіб, 

психологічна підтримка сімей, що опинилися у складних життєвих обставинах, 

членів сімей, які стали жертвами домашнього насилля, реалізації концепції 

соціальної медіації сімей тощо; 

− упорядкування системи пільг шляхом заміщення субсидіарної системи 

на монетарну та адресну систему нарахування та надання грошових виплат, 

субсидій, а також завершення автоматизації та оптимізації процесу обліку 

доходів населення та надання пільг і державною допомоги з метою 

недопущення дублювання або несправедливого отримання соціальної 

допомоги; 

− завершення реформи територіальної організації місцевої влади й запуск 

у повному обсязі фінансової, фіскальної та бюджетної децентралізації, що 

створить умови для повноцінної діяльності обʼєднаних територіальних громад і 

завершить процес створення місцевої соціальної інфраструктури, яка буде 

відповідати конкретним регіональним потребам сімʼї; 

− удосконалення механізму функціонування служб і центрів соціального 

захисту засобами кадрового наповнення відповідних служб професійними 

психологами, соціальними педагогами й робітниками з достатнім 

інструментарієм в галузі соціально-психологічного супроводу й медіації сімей, 

які постраждали внаслідок загострення суспільно-політичної кризи, тимчасової 

окупації, військових дій; 

− запровадження демонополізації системи надання соціальних послуг 

через впровадження приватних пенсійних, соціальних і страхових фондів, 

залучення неурядових соціальних організацій до надання соціальних послуг і 

продуктів всередині країни, що створить умови для підвищення якості надання 

послуг населенню соціальними працівниками та медіаторами засобами 

конкуренції та інновацій. 
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Реалізація означених рекомендацій у практиці державної політики 

соціального захисту сімʼї створить умови для досягнення пріоритетної цілі 

державної влади – забезпечення повноцінної соціальної безпеки сімʼї, як основи 

гармонійного розвитку громадянського суспільства та посилення довіри між 

населенням та політичною владою в Україні. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Піддубний Сергій Анатолійович. «Державна політика у сфері захисту 

сімʼї в умовах суспільно-політичної кризи України (на прикладі Донецької 

області)». — Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за 

спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси. – Маріупольський 

державний університет Міністерства освіти і науки України, м. Маріуполь, 

2019. 

Дисертацію присвячено аналізу державної політики у сфері соціального 

захисту сімʼї в умовах загострення суспільно-політичної кризи 2013 – 2018 рр. 
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Охарактеризовано основні теоретичні підходи до вивчення державної політики 

у сфері захисту сімʼї. Досліджено сучасні типології державного соціального 

захисту. Вивчено взаємозвʼязок суспільно-політичної кризи та рівня надання 

соціальних послуг сімʼї. На основі узагальнення досвіду науковців розроблено 

власний підхід до визначення понять «державна політика», «соціальна 

політика», «соціальний захист», «суспільно-політична криза» та «сімʼя». 

Досліджено рівень наукової розробки та джерелознавчу базу питання державної 

політики у сфері захисту сімʼї. Класифіковано основні наукові доробки та 

джерела з досліджуваної проблеми. На основі аналізу ключових методів та 

підходів наукового пізнання сформовано методологічну базу дослідження. 

Проаналізовано нормативно-правові акти, які складають правову базу 

державної політики захисту сімʼї. Вивчено їх специфіку, основні поправки, які 

вносилися до цих законів, причини та передумови, які сприяли їх прийняттю та 

їх вплив на якість надання соціальних послуг сімʼї. Зʼясовано характерні 

особливості національної інституційної системи державного соціального 

захисту сімʼї та досліджено взаємозвʼязок з іншими реформами в умовах 

євроінтеграції. 

Охарактеризовано вплив суспільно-політичної кризи на стан сімейно-

шлюбних відносин в Україні та Донецькій області. Визначено та 

систематизовано основні чинники, що вплинули на трансформацію сімʼї в 

умовах кризи. Проаналізовано динаміку зміни рівня матеріального добробуту 

домогосподарств. Зʼясовано місце та рівень ефективності державних 

соціальних стандартів та гарантій у формуванні бюджету сімʼї. 

Визначено стан реалізації державної соціальної підтримки сімʼї на 

прикладі Донецької області. Проаналізовано державні стратегії й програми 

оптимізації та реформування системи соціального захисту, а також особливості 

їхнього впровадження на регіональному рівні. Охарактеризовано якісно нові 

категорії соціально незахищених сімей в Україні, досліджено передумови їх 

виникнення, визначені їх характерні потреби. Проаналізовано реальні 

можливості центральної і місцевої влади з виконання взятих на себе соціальних 

зобовʼязань в умовах кризи та військового конфлікту. Визначено нові тенденції 

й стратегічні напрямки розвитку системи соціального захисту сімʼї в Україні. 

Розроблено рекомендації для органів законодавчої та виконавчої влади, 

місцевого самоврядування. 

Ключові слова: державна політика, сімейна політика, соціальний захист, 

сімʼя, суспільно-політична криза. 
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Поддубный Сергей Анатольевич. «Государственная политика в сфере 

защиты семьи в условиях общественно-политического кризиса Украины 

(на примере Донецкой области)». — Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук 

по специальности 23.00.02 – политические институты и процессы. – 

Мариупольский государственный университет Министерства образования и 
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науки Украины. Мариуполь, 2019. 

Диссертация посвящена анализу государственной политики в сфере 

социальной защиты семьи в условиях обострения общественно-политического 

кризиса 2013 – 2018 гг. Охарактеризованы основные теоретические подходы к 

изучению семейной политики. Исследованы существующие типологии 

государственной защиты. Изучена взаимосвязь общественно-политического 

кризиса и уровня предоставления социальных услуг семье. На основе 

обобщения опыта ученых разработан собственный подход к определению 

понятий «государственная политика», «социальная политика», «социальная 

защита», «общественно-политический кризис» и «семья». Исследован уровень 

научной разработки и источниковедческая база вопроса государственной 

политики в сфере защиты семьи. Классифицированы основные научные труды 

и источники по исследуемой проблеме. На основе анализа ключевых методов и 

подходов научного познания сформирована методологическая база 

исследования. 

Проанализированы нормативно-правовые акты, которые составляют 

правовую базу государственной политики защиты семьи. Изучена их 

специфика, основные поправки, которые вносились в эти законы, причины и 

предпосылки, которые способствовали их принятию, и их влияние на качество 

предоставления социальных услуг семье. Выяснены характерные особенности 

национальной институциональной системы социальной защиты семьи и 

исследована взаимосвязь с другими реформами в условиях евроинтеграции. 

Охарактеризовано влияние общественно-политического кризиса на 

состояние семейно-брачных отношений в Украине и Донецкой области. 

Определены и систематизированы основные факторы, которые повлияли на 

трансформацию семьи. На основе широкой базы статистических данных 

проанализированы изменение уровня материального благополучия 

домохозяйств. Выяснено место и уровень эффективности государственных 

социальных стандартов и гарантий в формировании бюджета семьи. 

Определено реальное состояние государственной социальной поддержки 

семьи на примере Донецкой области. Проанализированы государственные 

стратегии и программы оптимизации и реформирования системы социальной 

защиты семьи и особенности их внедрения на региональном уровне. 

Охарактеризованы качественно новые категории социально незащищенных 

семей в Украине, исследованы предпосылки их возникновения, определены их 

характерные потребности. Проанализированы реальные возможности 

центральной и местной власти по выполнению взятых на себя социальных 

обязательств в условиях кризиса и военного конфликта. Определены 

перспективные тенденции и стратегические направления развития системы 

социальной защиты семьи в Украине. Разработаны рекомендации для органов 

законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления. 

Ключевые слова: государственная политика, семейная политика, 

социальная защита, семья, общественно-политический кризис. 
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Piddubnyi Serhii Anatoliiovych. Government policy in the field of family 

protection in the conditions of the socio-political crisis of Ukraine (by the 

example of Donetska Oblast). — Manuscript. 

Dissertation for a Candidate degree in Political Sciences in specialty 23.00.02 – 

Political Institutions and Processes. – Mariupol State University of the Ministry of 

Education and Science of Ukraine, Mariupol, 2019. 

The dissertation is devoted to an analysis of the government policy in the field 

of social protection of the family in the conditions of exacerbation of the 2013 – 2018 

socio-political crisis. The main theoretical approaches to the study of family policy 

are characterized. The existing typologies of state social protection are examined. The 

relationship between the socio-political crisis and the level of provision of social 

services to the family was explored. On the basis of scientists’ experience 

summarizing, an own approach to the definition of such notions as "government 

policy", "social policy", "social protection", "socio-political crisis" and "family" is 

developed. The level of scientific development and source study base of government 

policy in the field of family protection are researched. The main scientific papers and 

sources on the problem under study are classified. On the basis of analysis of key 

methods and approaches of scientific knowledge, the methodological base of the 

research is formed. 

The influence of the socio-political crisis on the state of matrimonial relations in 

Ukraine is described. The main factors that influenced the transformation of family 

are identified and systematized. On the basis of a broad base of statistics, the 

dynamics of change in the level of material well-being of households is analyzed. The 

place and level of the efficiency of state social standards and guarantees in the 

formation of family budget are determined. 

The statutory instruments, which form a legal framework of the government 

policy of family protection, are analyzed. Their specificity, major amendments made 

to these laws, the reasons and conditions that contributed to their adoption and their 

impact on the quality of provision of social services to the family are studied. The 

characteristic features of the national institutional system of family social protection 

are clarified, and its relationship with other reforms under conditions of European 

integration is explored. 

The state of implementation of the state social family support is determined by 

the example of Donetska Oblast. State strategies, social protection system 

optimization and reformation programs and the peculiarities of their implementation 

at the regional level are analyzed. The new categories of socially vulnerable families 

in Ukraine are characterized qualitatively, their emergence preconditions are explored 

and specific needs determined. Central and local authorities’ real possibilities for 

fulfilling their social obligations undertaken under conditions of the crisis and 

military conflict are analyzed. The new tendencies and strategic directions for the 

development of family social protection system in Ukraine are determined. 

Developed recommendations for bodies of legislative and executive power and local 

self-government. 

Key words: government policy, family policy, social protection, family, socio-

political crisis. 
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