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Дисертацію присвячено аналізу державної політики в сфері захисту сім’ї 

в умовах суспільно-політичної кризи на прикладі Донецької області. 

Хронологічні рамки дослідження охоплюють 2013 – 2018 роки. 

Охарактеризовано основні теоретичні підходи до вивчення державної 

політики у сфері захисту сім’ї в умовах суспільно-політичної кризи України. 

На основі узагальнення досвіду науковців розроблено власний підхід до 

визначення понять «державна політика», «сім’я» та «суспільно-політична 

криза». Досліджено рівень наукової розробки та джерелознавчу базу 

державної політики у сфері захисту сім’ї в умовах суспільно-політичної 

кризи на загальнонаціональному та регіональному рівнях. Класифіковано 

основні наукові доробки та джерела з досліджуваної проблеми. На основі 

аналізу ключових методів та підходів наукового пізнання сформовано 

методологічну базу дослідження. 

Розглянуто стан законодавчої бази державної політики у сфері захисту 

сім’ї напередодні 2013 р. та виявлено зміни, які відбулися впродовж 2014 – 

2018 рр. 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. 



 

 

Визначено, що факторами, що стримують створення більш дієвої 

законодавчої бази соціального захисту сімʼї, залишаються неузгодженість 

законодавчих норм, високий рівень бюрократизації, застарілість схем обліку 

пільгових категорій сімей. Означені проблемні аспекти вплинули на те, що на 

сьогодні Україна не має оновленої стратегії розвитку сімейної політики.  

Доведено, що характерними рисами 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. З’ясовано, 

що 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.  

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

кризовими тенденціями в українській державі, які знаходяться в площині 

перехідного етапу, а саме трансформації від соціалістичної до ринкової й 

демократичної форм організації соціально-економічних відносин. Корупція, 

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

впливають на стан 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 уважної підтримки і захисту. 

Виявлено, що в умовах суспільно-політичної й демографічної кризи 

зʼявляються нові форми організації сімейно-шлюбного життя. Обґрунтовано, 

що загострення суспільно-політичної кризи негативно впливає на рівень 

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



 

 

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. 

Досліджено механізм державної підтримки соціально вразливих 

категорій сімей в Донецькій області в умовах суспільно-політичної кризи та 

суттєвого падіння життєвого рівня. Детально проаналізовано останні 

організаційні зміни у структурі обласних органів соціального захисту та 

служб з надання соціальних послуг. Зʼясовано 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 сім’я опинилася на окупованій території. 

Зафіксовано появу нових соціально вразливих категорій сімей, зокрема 

внутрішньо переміщених осіб, сімей, які опинилися в складних життєвих 

обставинах, та сімей 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 у області. З’ясовано, що реформа установ державного 

соціального захисту населення і сімʼї в структурі обласної державної 

адміністрації та органів місцевого самоврядування забезпечує більш 

ефективну координацію зусиль територіальних органів у розв’язанні проблем 

сімей: побудови житла, надання одноразової і тривалої допомоги, 

забезпечення санаторно-лікувального оздоровлення дітей та юнацтва, 

інформаційної кампанії та просвітницьких дій щодо створення позитивного 

образу сімʼї у молоді. 

Зʼясовано, що попри великі організаційні й нормативні зміни у 

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 ОТГ. Виявлено, що перспективними напрямами у реформуванні 



 

 

соціального захисту сімʼї залишається розвиток місцевих громад та 

відповідної до їх потреб соціальної інфраструктури. Уряд має впроваджувати 

в практику діяльності норми європейського і міжнародного права із 

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

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. В 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 в 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 з 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 їхнього застосування з науковою, навчальною та прикладною 

метою. Положення дисертації може бути використано 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. Результати, що отримано, 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 студії», 

«Соціологія», «Публічне управління та адміністрування». 

Результати, що отримано, дозволяють надати практичні рекомендації 

щодо оптимізації державної політики у сфері соціального захисту української 

сімʼї в умовах загострення суспільно-політичної кризи й військової агресії, 

які може бути враховано при розробці й 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. 

Ключові слова: державна політика, сімейна політика, соціальний захист 

сім’ї, суспільно-політична криза. 

 



 

 

ABSTRACT 

Piddubnyi S. A. Government policy in the field of family protection in 

сonditions of the socio-political crisis of Ukraine(by the example of Donetska 

Oblast) – qualifying scientific work as a manuscript. 

Dissertation for a Candidate degree in Political Sciences (doctor of 

philosophy) in specialty 23.00.02 “Political Institutions and Processes” (052 – 

politology; 05 – social and behavioral sciences). 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 family protection in conditions of the socio-political crisis by the example of 

Donetska Oblast. The chronological framework of the study covers 2013 – 2018. 

The main theoretical approaches to the study of government policy in the field 

of family protection in conditions of the socio-political crisis of Ukraine are 

characterized. On the basis of scientists’ experience generalization, an own 

approach to the definition of such notions as "government policy", "family" and 

"socio-political crisis" is developed. The level of scientific development and source 

study base of government policy in the field of family protection in conditions of 

the socio-political crisis are researched at the national and regional levels. The 

main scientific developments and sources on the problem under study are 

classified. On the basis of the analysis of key methods and approaches of scientific 

knowledge, the methodological base of the research is formed.  

The state of the legislative framework of government policy in the field of 

family protection before 2013 is reviewed, and the changes that took place during 

2014 – 2018 are revealed. It is proved that on the basis of normative work, the 

adaptation of the legislative regulation of family protection to the conditions of the 

socio-political crisis and consequences of the military aggression took place at all 

power levels. In particular, the range of subjects and objects of government policy 

implementation in the field of social protection of the family in conditions of the 

socio-political crisis was widened, new forms of state aid were introduced, social 

services’ standards were revised. 



 

 

It is determined that the inconsistency of legislative norms, high level of 

bureaucracy, obsolete schemes of benefit-entitled families accounting remain the 

factors hindering the creation of a more effective legislative framework of social 

protection of the family. The mentioned problematic aspects have influenced the 

fact that for today Ukraine does not have an updated strategy of family policy 

development.  

It is proved that optimization, unification and integration of structures of 

different levels became the characteristic features of the transformation processes 

of the structural and organizational system of government policy in the field of 

family protection against the background of the reforms of territorial power 

organization and decentralization of the financial, budgetary, educational and 

medical sectors of public life in 2013 – 2018. It is found that ATO/JFO, separating 

a large number of citizens from the possibility to receive aid and services from 

state and local social bodies, the loss of significant social infrastructure, outdated 

standards and lack of specialists in social work reduce the quality of 

implementation of the state policy of social protection of the family in Ukraine, in 

particular in Donetska Oblast.  

It is determined that the aggravation of the socio-political situation is 

connected with the crisis’ trends in the Ukrainian state which are in transition, 

namely, the transformation from the socialist to market and democratic forms of 

the organization of socio-economic relations. Corruption, managerial mistakes, the 

war in the East and economic downturn at present are affecting the state of 

political situation in the country, causing its adaptation and transformation. It is 

found out that the family, as an important institution of the civil society, remains 

extremely vulnerable to social risks, produced by the socio-political crisis and 

military conflict; it requires further and more careful support and protection from 

the state. 

It is revealed that in conditions of the socio-political and demographic crisis, 

new forms of the organization of family-marriage life are emerging. It is 

substantiated that the aggravation of the socio-political crisis negatively affects the 



 

 

level of self-sufficiency of the society, in particular, families in Ukraine and 

Donetska Oblast. The rapid increase in the level of social vulnerability of the 

society has led to a change in the form of state policy in the field of family 

protection, to increase in the share of state transfers and funds (payments) in the 

structure of family income, which in turn requires further scientific assessment. 

The mechanism of state support of socially vulnerable families in Donetska 

Oblast in conditions of the socio-political crisis and a significant decline in living 

standards is explored. The latest organizational changes in the structure of regional 

social protection bodies and social services are analyzed in detail. The main range 

of social problems that a modern family faces in the region is indicated: decline in 

income, depreciation of households’ material assets, loss of state benefits and state 

aid in relation to families residing in the occupied territory. The emergence of new 

socially vulnerable categories of families, including internally displaced people, 

families in difficult living conditions, families of veterans, ATO/JFO combatants 

and participants of the Revolution of Dignity is registered. 

It is determined that the reform of decentralization and the implementation of 

united territorial communities positively influence the quality of provision of social 

services to the population in the region. It is clarified that the reform of the 

institutions of population and family state social protection in the structure of 

regional state administration and local self-government bodies provides more 

effective coordination of the efforts of territorial bodies in solving families’ 

problems: housing construction, provision of one-time and long-term aid, 

provision of sanatorium and therapeutic health improvement to children and youth, 

information campaigns and educational activities on creating a positive image of 

the family among the youth. 

It is found out that despite major organizational and regulatory changes in the 

state social policy in 2013 – 2018, the implementation of a conceptually new 

model and mechanism of social and family policy under conditions of the 

formation of a new administrative-territorial system of united territorial 

communities remains relevant. It is revealed that the development of local 



 

 

communities and development of the social infrastructure corresponding to their 

needs remain promising directions in reforming the social protection of the family. 

The government should introduce into practice the norms of European and 

international law related to the provision of support to IDPs, ATO/JFO 

combatants, persons affected by the violence.  

The scientific novelty is determined by the complex of tasks set for the 

research. On the basis of the thorough analysis of a wide range of sources of 

information, the comprehensive politological research on state policy in the field of 

family support in conditions of the aggravation of the socio-political crisis in 2013 

– 2018 by the example of Donetska Oblast was carried out. In the course of the 

research, the following findings were obtained which have the scientific novelty 

value and characterize the author's personal contribution: 

for the first time:  

the comprehensive politological research on state policy in the field of social 

protection of the family in conditions of the socio-political crisis and military 

aggression against Ukraine by the example of Donetska Oblast was carried out; 

the mechanisms of state support of socially vulnerable groups of families 

(internally displaced people affected by the antiterrorist operation, families of 

combatants) which were formed as a result of the aggravation of the socio-political 

crisis and military aggression were explored; 

the relationship between the family policy and the process of decentralization 

of political power was revealed. 

improved:  

the conceptual-categorical apparatus of state policy study in the field of social 

protection of the family by defining the notions "state family policy" and "family" 

which correspond to realities of the Ukrainian socio-political process under 

conditions of the crisis; 

the analysis of mechanisms of the crisis phenomena’s impact on the state 

policy in the field of family protection, on the transformation of state and regional 

authorities; 



 

 

the characteristic of directions, mechanisms of state policy in the field of 

social protection of the family by bringing in statistical data. 

developed  further: 

the systematization of scientific knowledge related to legal regulation of the 

operation of the system of political institutions in the field of social protection of 

the family at the regional and state levels; 

the analysis of institutional bases for the formation and development of 

government policy in the field of social support of the family; 

the impact of the socio-political crisis on the transformation of government 

policy in the field of family protection. 

The practical importance of the findings obtained lies in the possibility of 

their implementation with a scientific, educational and applied purpose. The 

provisions of the dissertation can be used for further research of reform processes 

of the political system of Ukraine, scientific development of the issues of 

transformation of the principles and forms of social protection of the population 

and study of the regional peculiarities of social and political life in Ukraine. The 

findings obtained can be used in the development of educational courses and 

methodological materials for teaching socio-political disciplines, in particular 

applicants studying in educational and professional programs "Political Sciences", 

"International Relations, Public Communications and Regional Studios", 

"Sociology", " Public Management and Administration". 

The findings obtained allow to provide practical recommendations on the 

optimization of state policy in the field of social protection of the Ukrainian family 

in conditions of the aggravation of the socio-political crisis and military aggression 

which can be taken into consideration in the development and adoption of the 

respective government decisions in this area in the national, regional dimensions 

and at the level of territorial communities and become a basis for the information 

and analytical support of the operation of state and local government bodies. 

Key words: government policy, family policy, social protection of the family, 

socio-political crisis. 
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ВСТУП 

 

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. Вкрай 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 
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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. 

Дисертаційна робота виконана на кафедрі міжнародних відносин і зовнішньої 

політики відповідно до затвердженого плану науково-дослідницької теми на 

2016 – 2018 рр. за рахунок коштів державного бюджету «Південно-східний 

регіон України в умовах суспільно-політичної кризи» державний 

реєстраційний номер №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 сімʼї в Донецькій області 

надає практичне і теоретичне підґрунтя для вироблення дієвих механізмів 

подолання наслідків суспільно-політичної кризи та недопущення подібних 

явищ в 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; 
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 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 з 

впровадженням на території Донецької і Луганської областей нового режиму 

операції Обʼєднаних сил, що характеризується зміною соціально-політичних 

і соціально-військових процесів в означеному регіоні і 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» [311].  

Територіальні межі дослідження охоплюють Україну та підконтрольну 

територію Донецької області, як регіону з високим рівнем соціальної 

небезпеки в умовах агресії, економічного спаду та суспільно-політичної 

кризи. 

Методи дослідження. Для виконання поставлених в дисертаційному 

дослідженні наукових завдань автором було залучено характерні для 
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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 в сфері захисту 

сімʼї у 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 і 

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 і нормативне забезпечення 

розвитку інфраструктури, установ соціального супроводу й допомоги сімʼї на 

рівні 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 
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сутність обʼєкту та предмету дисертації. Поєднання різних методологічних 

принципів, підходів та методів політичного пізнання визначило специфіку 

дисертаційної роботи та новизну одержаних результатів. 

Наукова новизна і теоретичне значення одержаних результатів 

дослідження зумовлена сукупністю поставлених у досліджені 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. В 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. 
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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 студії», «Соціологія», «Публічне управління та 

адміністрування». 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійним науковим 

доробком автора. Наукові положення, результати та рекомендації були 

вироблені безпосередньо здобувачем на основі проведеного комплексного 

дослідження проблем, пов’язаних з трансформацією державної політики у 

сфері соціального захисту сім’ї в умовах суспільно-політичної кризи. 

Публікації, у яких викладені результати дослідження, підготовлені 

дисертантом особисто. 

Апробація результатів дослідження. Фактологічні та методологічні 

аспекти теми дисертаційної роботи знайшли відображення в наукових 

доповідях, виголошених на 10 науково-практичних конференціях: 
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міжнародних: «Прокуратура як елемент системи соціального захисту 

сім’ї» (Чернівці, 7-8 квітня 2016 р.); «The main trends in the transformation of 

family policy in the European Union» (Таллін, 1-3 серпня 2016 р.); «Providing 

public goods and services as family policy instrument for EU» (Рига, 1-2 вересня 

2016 р.); «Здійснення сімейної політики органами нагляду за додержуванням 

і застосуванням законів» (Сладковічиво, 11 березня 2017 р.); «Функція 

сучасної української сім’ї в умовах суспільно-політичної трансформації» 

(Львів, 21 травня 2017 р.), «Прибуток від підсобного господарства як 

джерело формування сімейного бюджету» (Люблін, 20-21 жовтня 2017 р.). 

всеукраїнських: «Законодавче регулювання державної політики 

соціального захисту сім’ї в Україні» (Маріуполь, 29 березня 2013 р.); 

«Статистична інформація як джерело політологічного дослідження сімейної 

політики України» (Маріуполь, 8 квітня 2016 р.); «Гендерний аспект сімейної 

політики України в умовах євроінтеграції» (Черкаси, 1-3 грудня 2016 р.); 

«Сімейна політика України: проблеми і перспективи розвитку» (Київ, 4-5 

квітня 2018 р.). 

Публікації. Основні положення та висновки дисертації відображені у 16 

одноосібних публікаціях (у тому числі – 5 у фахових наукових виданнях). 

Структура та обсяг дисертації складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел та 

додатків. Основний зміст роботи викладений на 165 сторінках. Робота 

містить 19 додатків на 27 аркушах. Список використаних джерел складається 

з 464 найменувань на 54 аркушах. 
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       РОЗДІЛ 1. 

ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ 

ДЕРЖАВНОЇ СІМЕЙНОЇ ПОЛІТИКИ КРІЗЬ ПРИЗМУ  

ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ  

 

1.1 Концептуальні підходи до вивчення державної політики у сфері 

захисту сім’ї 

Вивчення державної політики у сфері захисту сім’ї в умовах загострення 

суспільно-політичної кризи на прикладі Донецької області стало можливим із 

залученням широкого спектру наукової літератури, яка за проблемно-

хронологічним принципом була систематизована та поділена на декілька 

груп: праці присвячені характеристиці державної політики, праці з проблем 

сім’ї та її соціального захисту з боку держави, праці, присвячені питанню 

здійснення державою соціального захисту сім’ї в умовах суспільно-

політичної кризи та праці, об’єктом дослідження яких є регіональний вимір 

державної політики соціального захисту сім’ї в умовах кризи, а саме у 

Донецькій області.  

До першої групи наукової літератури належать праці присвячені 

характеристиці державної політики як складової процесу прийняття рішень у 

політичній системі суспільства. Загальнотеоретичні аспекти досліджуваної 

проблеми висвітлені в працях зарубіжних учених: Р. Арона [10], Г. Алмонда, 

Дж. Пауэлла [3], П. Бурдьє [20], К. Дойча [459], Д. Істона [460; 461], 

Ч. Мілса [184]. Означені теоретики класичної політичної науки надали 

можливість розглянути принципи організації політичної системи та її 

взаємодії із соціально-політичними інститутами, до яких належить сім’я. 

Питанням визначення категорії «державна політика» були присвячені 

праці В. Андріяша [7], О. Кілієвича [132], А. Мерзляка та Т. Кравченко [181], 

Т. Бєльської [14], у яких акцентована увага на тому, що державна політика є 

вповноваженою дією влади і порядок реалізації державно-політичних рішень 

в процесі управління країною з урахуванням дійсної суспільно-політичної 
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ситуації. Аналізу впровадження державної політики в Україні присвячено 

праці В. Тертичка, що дало нам змогу окреслити проблемні моменти 

концептуальних засад політики в умовах кризи [403]. Концептуальні засади 

впровадження державної політики в умовах трансформації українського 

суспільства було проаналізовано в роботах О. Валевського [32] та 

О. Васильєва [33], О. Новакової, Н. Пашиної [208]. Автори розглянули 

методологічні основи розуміння змісту державної політики та визначили 

особливості державної політики в Україні, а саме перехідний тип політичних 

процесів. 

Ознайомлення з означеною групою наукових праць надає можливість 

виділити загальносистемні тенденції розвитку державної політики в Україні 

та визначити найбільш вразливі елементи здійснення політичного процесу на 

прикладі політики соціального захисту сім’ї. 

Окрему підгрупу складають праці, присвячені характеристиці соціальної 

політики, її функції. Порівнюючи досвід багатьох країн світу в розробці та 

реалізації соціальної функції державою перед суспільством, дослідниця 

А. Сіленко на початку 2000-х рр. визначила, що захист населення є одним з 

пріоритетних напрямків діяльності влади, бо саме соціальна стабільність 

створює умови ефективного розвитку суспільства та збереження системи 

влади [370]. Загальні питання походження і здійснення своїх функцій 

державою в подальшому більш детально розглянув В. Бульба [16]. Моделі 

соціальної держави більш детально дослідила Н. Хома, яка охарактеризувала 

слабкі і сильні сторони світових моделей соціального захисту та 

сформулювала орієнтири розвитку української моделі реалізації державою 

соціальних функцій [430].  

Такі автори, як Н.  Гедікова, В. Намчук присвятили свої дослідження 

соціальній функції держави. На думку Н. Гедікової, повноцінне 

функціонування соціальної держави надає інтегральні можливості реалізації 

прав і свобод кожного члена сім’ї [51]. Глибокий аналіз різних моделей 

соціальної держави провів В. Намчук, який спробував вивести універсальний 
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рецепт для української держави, яка прагне реалізувати соціальну 

доктрину [198]. 

Реалізація повноцінної соціальної держави неможлива без формування 

дієвого механізму й ефективної концептуальної основи державної соціальної 

політики. Серію досліджень механізмів державної соціальної політики було 

здійснено на початку 2000-х рр. українськими науковцями у зв’язку з 

прийняттям нового Сімейного кодексу України. Політолог В. Дерега (раніше 

В. Москаленко) надала оцінку основних напрямів державної соціальної 

політики згідно нормативної бази, і як наслідок виявила основні помилки у 

здійсненні заходів соціального супроводу, що стало наслідком 

незавершеності реформування, зарегульованості і відсутності вільного ринку 

соціальних послуг [69-70; 194]. 

Проблему концепції та механізмів державної соціальної політики 

активно досліджували в період реформ і оптимізації державних органів у 

2008-2012-х рр. такі автори, як .О. Березовська-Чміль [13], С. Корецька [148], 

А. Халецька [426]. 

Зокрема А. Халецька дала комплексну оцінку державній соціальній 

політиці як багатоаспектного соціально-політичного механізму. На думку 

вченої соціальна політика є ключовим чинником у діяльності соціальної 

держави, а політико-правова традиція окреслює можливі контури 

соціального захисту через створення системи суспільної соціальної безпеки 

[426]. Такі автори як В. Скуратівський, В. Трощинський, П. Ситник 

продовжили аналіз процесу реформування державної соціальної політики, 

дійшовши висновку, що науково-правознавчі й політичні реалії формування 

сучасних адміністративно-владних механізмів та стандартів прийняття 

рішень не є оптимальними для повноцінної їх реалізації в суспільній 

дійсності [348]. Механізми реалізації державної соціальної політики в 

Україні стали предметом дослідження О. Березовської-Чміль. Вчена 

акцентувала увагу на досягненнях і проблемах державної соціальної політики 

засобами політологічного аналізу, виявила реформаторські можливості 
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системи політичних інститутів соціального захисту з урахуванням світового і 

вітчизняного досвіду [13]. 

Процес становлення адміністративно-політичної структури та 

механізмів здійснення соціальної політики розглянуто О. Макаровою, яка 

також надала методичні рекомендації щодо оцінки результатів втілення 

державних програм підтримки  населення у суспільну практику [171; 172]. 

В умовах гострої політичної кризи у 2013-2014 рр. світ побачили праці 

А. Гриненко [60], М. Коржа [149], Г. Лопушняка [169], В. Микитася [183], в 

яких наголошувалося на потребі повного реформування механізму державної 

соціальної політики на принципі зміни стандартів та механізмів соціального 

захисту. Соціальна політика на думку В. Микитась стала основою соціальної 

безпеки українського суспільства в умовах гострої кризи, що спонукає 

державну владу докорінно перебудувати механізми соціального захисту на 

основі автономії системи надання соціальних послуг [183]. Проблему 

розбудови соціальної інфраструктури як невід’ємної складової механізму 

здійснення соціальної політики розглянуто в колективній монографії за 

редакцією В. Новікової та З. Сіройча [407]. 

Регіональні особливості державної соціальної політики та їх стратегічні 

напрями досліджували В. Брич [18], К. Мезенцев, Г. Підгрушний, 

Н. Мезенцева [176]. Автори дійшли висновку, що місцеві особливості 

здійснення соціальної політики та її стратегічного планування формуються у 

площині демографічних та соціо-економічних відносин з урахуванням рівня 

інтеграції в загальнодержавну соціальну систему тієї чи іншої території. 

Окрему підгрупу складають праці, присвячені політичному механізму 

державного соціального захисту. Аналіз механізмів формування та реалізації 

соціальних стандартів та гарантій, основи функціонування інститутів 

соціального захисту, становлення державної системи соціального захисту, 

привернули увагу таких авторів як Л. Ільчук, О. Давидюк [367].  

Такі автори як С. Санченко, М. Руженський, О. Старицький, В. Надрага, 

Л. Шумна дослідили питання соціального захисту в умовах трансформації 



14 
 

ринкової економіки. Зокрема у роботі С. Санченко розглянуто механізми 

підвищення ефективності державного соціального захисту в умовах 

соціально-економічної нестабільності в Україні за рахунок оптимізації 

кількості пільговиків, підвищення якості соціальних послуг [362]. Експерт 

державного права О. Старицька дійшла висновку, що для врегулювання 

соціальних загроз державі треба запровадити автономність інститутів 

соціального захисту і надати широкий вибір соціальних послуг 

населенню [393]. 

На проблему державного соціального захисту в умовах погіршення 

соціально-економічного стану у 2013 – 2014 рр. звернули увагу І. Носаченко 

[210], Т. Петренко [224]. Дослідниці М. Їжа та О. Семичастна на основі 

власного управлінського досвіду висловили науково-методологічні 

пропозиції щодо осучаснення державного соціального супроводу [121].  

Роль державного соціального захисту, як ефективного способу 

мінімізації соціальних ризиків в умовах нестабільного суспільно-

економічного розвитку розглянула В. Надрага. Авторка висловлюється за 

підвищення ефективності соціального супроводу незахищених верств 

населення, до яких відносяться і багатодітні сім’ї [197]. Дослідниця 

Л. Шумна зазначила, що держава гарантує людині соціальну безпеку в період 

суспільно-політичних і економічних негараздів засобами багаторівневого 

соціального супроводу: пільги, стандарти, соціальні послуги [444].  

Загальним питанням функціонування соціальних органів і служб 

присвячені наукові розвідки В. Камаєвої [125], А. Лазаревої [165], 

А. Мігалуш [185]. Зокрема, на думку М. Грамлевича, соціальна робота має 

велике коло проблем як організаційного, так і фінансового характеру, що 

потребує негайного вирішення шляхом упровадження системи супроводу та 

адресної допомоги замість загальної субсидіарної системи допомоги [59]. 

Соціолог К. Дубич, досліджуючи механізми надання соціальних послуг в 

Україні, визначила, що провідну роль у формуванні ефективної роботи 

зазначених структур відіграє саме соціальне замовлення [94]. 
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Проаналізувавши праці, предметом яких є аналіз державної політики, 

зокрема проблеми соціального захисту та забезпечення, слід відзначити, що 

сьогодні накопичено солідний загальнотеоретичний доробок, який надає 

можливість оцінити концептуальні складові сучасної кризи державної 

системи соціального захисту і прослідкувати, які саме політичні заходи вже 

впроваджувала держава і чому вони виявилися не достатньо ефективними в 

умовах загострення суспільно-політичної кризи. Тим не менше, проблеми 

державної соціальної політики підтримки, які є в полі зору вчених, 

потребують нового комплексного вивчення в умовах зміни соціально-

економічної та військово-політичної площини в Україні у 2013 – 2018 рр. 

До другої групи літератури відносяться праці присвячені проблемі сім’ї 

та її соціального захисту. Трансформацію моделі сучасної української сім’ї з 

урахуванням вітчизняних і світових суспільно-політичних тенденцій з 

початку 2000-х рр. досліджено у працях І. Головневої [55], В. Ткачової [406], 

у яких дослідники спираються на той факт, що процес зміни структури й 

філософії сім’ї в 1990-х – 2000-х рр. виявився перехідним етапом до нового 

осмислення сім’ї не як суспільного елементу, а засобу реалізації потреби 

особистісної комунікації. Тенденції, суперечності та проблеми 

функціонування сім’ї як суспільно-політичного інституту проаналізовано 

Л. Мельничуком [179-180], В. Мікловдою [187], Е. Мішиним [192]. Автори 

дійшли висновку, що кризові явища в сімейно-шлюбних відносинах можуть 

мати цілеспрямований державний вплив, через різні матеріальні та 

нематеріальні засоби сімейної державної політики. Дослідник Н. Лященко, 

закцентував увагу на тому, що різні модерні форми шлюбу, які виникли у 

період незалежності, створили умови для внутрішнього переосмислення сім’ї 

як форми суспільної комунікації [170]. 

У 2000-х рр. дістали подальший розвиток проблеми прийомної сім’ї, 

інститут опікунства та явище соціального сирітства. Такі автори, як 

А. Кешаварз [130], В. Климовський [139] обґрунтували об’єктивні переваги 

підтримки державою сімейних правових форм утримання та виховання дітей-
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сиріт. В роботі Л. Слюсар звернута увагу на пошук об’єктивних факторів 

формування явища соціального й біологічного сирітства [372], що є 

важливим для аналізу ролі держави в подоланні означеного явища сімейно-

шлюбних відносин.  

Феномен полілокальних родин, які утворилися внаслідок суспільно-

політичної кризи та високого емігрантського потоку українського населення 

2000-х рр. досліджували О. Іванкова-Стецюк, Г. Селещук [119], Н. Ігнатоля 

та В. Рюль [120], О. Кичак [131], М. Швед [439]. 

Своє значення для теми дисертації мають праці, присвячені загально-

демографічній ситуації в Україні. У 2010 – 2013 рр. були опубліковані 

роботи Л. Ладиги [164], В. Панченко [217], І. Цвігун [432]. Дослідники 

відзначають взаємозв’язок соціальних і демографічних процесів, які були 

викликані зміною соціально-економічної моделі українського суспільства у 

1980-2000-х рр. Зокрема Н. Левчук, дослідивши асоціальні явища в 

демографічному вимірі зазначив, що основними негативними проявами 

кризи традиційної сім’ї є свідома відмова від народження дітей, обрання 

одиноцтва, як способу життя, соціальне сирітство [166]. Механізмам 

здійснення демографічної політики в Україні присвячено доробок 

О. Калініченко [134]. У дослідженні І. Курило розглянутий вплив 

загальнодержавної демографічної тенденції на регіональний розвиток [162]. 

В умовах загострення суспільно-політичної кризи Н. Коленда, 

Л. Черчик, Ю. Гаврилюк [142] порушують актуальне питання як 

загальнонаціональної, так і індивідуальної соціо-еколого-економічної 

безпеки, яку повинна забезпечити держава через свою внутрішню соціальну 

політику. Демографи Н. Яковенко [453], О. Гладун [200] підсумовують 

досягнення та прорахунки шлюбно-демографічних процесів в країні і 

надають дієві рекомендації для інститутів державної сімейної політики. 

Розробці концептуальних засад державної сімейної політики присвячені 

дослідженнях А. Сіленко, яка висловила думку, що політика держави щодо 

сім’ї в умовах суспільно-політичних та економічних катаклізмів вимагає 
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формування більш конкретного напрямку соціального захисту, а саме 

захисту сім’ї та її членів [369]. Проблемні питання надання державної 

допомоги сім’ям з дітьми знайшли всебічне відображення в роботі 

Л. Кулачок [159]. Важливим для нас є дослідження соціолога С. Вакуленко, 

який розглянув державну політику щодо захисту сім’ї у площині трьох 

рівнів: макрорівні, мезорівні та мікрорівні і, відповідно, автором 

запропоновано рекомендації щодо оптимізації кожного з них [31]. З позицій 

соціально-філософського аналізу розглянуто зміст і спрямування державної 

сімейної політики 2000-х рр. в дослідженнях В. Ткачової [406], яка 

наголосила на тому, що задачі державної сімейної політики повинні бути 

спрямовані на підвищення престижу сім’ї в масовій свідомості, стабілізацію 

інституту шлюбу й сім’ї, створення умов для успішної реалізації сім’єю її 

функцій. 

Аспекти забезпечення сім’ї гідною якістю життя як засобу подолання 

демографічної кризи на початку другого десятиліття ХХІ ст. досліджували 

такі автори, як Г. Коцюрубенко [151], Д. Підгорецький [226], окрім власне 

доходів і витрат населення та сім’ї вченими також розглянуто аспект 

зменшення фіскального тиску на бюджети населення через реформування 

системи оподаткування доходів громадян [236; 355]. Механізми соціального 

захисту та підтримки сім’ї державою проаналізовано у доробках 

А. Авчухової [1], К. Бориченко [17].  

У зв’язку з поглибленням євроінтеграційних процесів актуальним для 

України стало вирішення проблеми гендерної комунікації в суспільстві. 

Гендерні аспекти сімейної політики розглянуті Н. Земзюліною [64], 

В. Сичової [368].  

Окрему підгрупу наукової літератури складають праці вітчизняних та 

іноземних дослідників з проблем захисту сім’ї в ЄС, що є актуальним для 

нашого дослідження у частині аналізу вироблення рекомендацій подальшого 

реформування системи соціального супроводу сім’ї в Україні в умовах 

євроінтеграції. Змістовною для аналізу сімейної і гендерної політики є праця 
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О. Тевенона й Г. Нейер, у якій розглянуто шляхи диверсифікації методів і 

форм соціальної допомоги на національному й загальноєвропейському рівнях 

[463]. Характеристику соціальної моделі ЄС та рівень соціальної 

згуртованості подав Л. Вітте [100]. Загальні тенденції і процеси політики ЄС 

щодо питань сім’ї розглядаються у вітчизняних дослідженнях І. Семенець-

Орлової [364], І. Чеховської [436; 437], які звернули увагу на практику 

«широкого визначення» сімейної політики в ЄС, що створює передумови для 

виокремлення галузі соціального захисту сім’ї в окремий політичний процес. 

Серед останніх робіт виділяємо статтю О. Шутаєвої, В. Побірченко, які 

оцінюють можливість застосування елементів моделей сімейної політики ЄС 

до українських реалій [445]. 

До третьої групи наукової літератури належать праці, присвячені 

питанню здійснення соціального захисту сім’ї в умовах суспільно-політичної 

кризи. Перш за все привертають увагу дослідження проблем трансформації 

політичної влади. Такі автори, як М. Паламарчук [216], Т. Петрушина [225] 

аналізують інституційні зміни в процесах прийняття політичних рішень і 

механізмів оновлення або перебудови системи державної політики.  

Поряд з питанням трансформації влади стоїть і питання зміни 

суспільних комунікацій, які знаходять своє відображення в державній 

політиці у сфері захисту сім’ї. Цікавим для нас є праця Т. Пояркової, яка 

дослідила кризовий синдром модернізації країни. Коріння цього явища 

знаходяться, на думку вченої, у суспільних настроях і рівні готовності до 

зміни поведінки й мислення багатьох прошарків суспільства [243]. Розвиток 

людського капіталу у 2014 – 2015 рр. розглянув Д. Мельничук, акцентувавши 

увагу на обмеженості адаптивних можливостей сім’ї до умов суспільно-

політичної кризи [178]. Забезпечення рівноваги між потребами 

громадянського суспільства та держави в умовах кризи і на прикладі 

внутрішньополітичних соціальних викликів здійснила О. Карчевська [128; 

385]. 
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Особливості здійснення сімейної політика в умовах соціальних реформ 

проаналізовано в праці К.  Арабаджи [9]. Державному соціальному захисту 

сім’ї приділено увагу авторами А. Курдюк [161] та Ю. Ібрагім [118]. 

Проблеми розвитку доходів сім’ї в умовах кризи проаналізовані в роботах 

Н. Карпенко [126], Ю. Пачковського [219], О. Богоявленського, С. Бортніка, 

М. Ворфоломеєвої [15]. Зокрема автори намагаються оцінити падіння рівня 

життя сім’ї в умовах кризи через моніторинг доходів і витрат 

домогосподарствами. Дослідниця І. Чеховська здійснила аналіз сімейної 

політики в умовах кризових явищ 2013 – 2017 рр. і дійшла висновку у 

потребі реформування державної сімейної політики з залученням 

європейського досвіду та урахуванням нових форм і пільгового 

оподаткуванням [436]. 

В умовах загострення суспільно-політичної кризи у 2013 – 2014 рр. світ 

побачили праці К. Качур [129], Є. Яригіної [456]. Автори звернули увагу на 

вразливість громадянського інституту сім’ї в умовах військово-політичної 

кризи, що потребує на сучасному етапі перебудови всієї системи державної 

соціальної допомоги сім’ї на основі визнання всіх форм шлюбу. Дослідниця 

М. Хрустальова, аналізуючи вплив війни на політичний інститут сім’ї, 

довела, що сім’я попри демографічні виклики знову повертається до 

консервативних духовних устоїв, що знижує рівень абортів, розлучуваності і 

створює протидію демографічним втратам на Сході України [431].  

В умовах військово-політичних дій у 2014 р. виникла нова вразлива 

верства населення, а саме внутрішньо переміщені особи (далі - ВПО), які 

одразу стали об’єктом нових досліджень. Зокрема М. Малиха звернула увагу 

на проблему сутності поняття «внутрішньо переміщена особа» на 

законодавчому рівні і прослідкувала, як державні гарантії реалізуються на 

місцевому рівні [173]. Соціологи Т. Семігіна, Н. Гусак, С. Трухан [374] 

приділили увагу системі соціальної підтримки ВПО, яка на момент 2015 р. не 

була готова до повноцінного забезпечення задекларованих державою 

гарантій і прав цієї категорії пільговиків. На основі аналізу всього спектру 
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соціальних послуг для ВПО, А. Дяченко відзначає, що перспективним 

напрямком соціальної політики держави є реінтеграція переселенців через 

підтримку сім’ї, трудових зв’язків, громадської ініціативи [96]. 

Проблемі впливу суспільно-політичної кризи 2013 – 2018 рр. на 

здійснення державної сімейної політики було присвячено науково-практичну 

конференцію у квітні 2018 р. у м. Києві, де були обговорені методологічні та 

концептуальні проблеми реформування змісту сімейної політики та надані 

рекомендації щодо подальшого наукового й політичного дискурсу з 

проблеми державного соціального забезпечення сім’ї в умовах кризи [338].  

Загалом оцінюючи наукову літературу, присвячену реалізації державної 

сімейної політики в умовах загострення суспільно-політичної кризи у 2013 – 

2018 рр., відзначаємо її націленість на висвітлення дій державної влади на 

загальнонаціональному рівні для подолання крайніх проявів соціальної 

небезпеки та попередження різкого збідніння членів сімей. З огляду на це 

виникає потреба в проведенні більш широкого наукового пошуку з цього 

питання із урахуванням у науковому дискурсі проблем оновлення існуючих 

інституційних і нормативних принципів із залученням нових реалій 

управлінської діяльності в умовах децентралізації, реформ і появи нових 

прошарків соціально незахищених і вразливих членів суспільства. 

Остання група літератури складається з праць, присвячених 

регіональному виміру державної політики соціального захисту сім’ї, а саме 

практиці здійснення сімейної політики в Донецькій області. Найбільша 

кількість праць зосереджена на проблемі деформації демографічної ситуації в 

області у період демографічного уповільнення 2012 – 2014 рр. Зокрема 

Н. Дяченко, Н. Поліщук [239], А. Дмитренко [83] у своїх роботах звертають 

увагу на численні об’єктивні чинники зменшення населення, зниження рівня 

дітонародження та розпаду сімей у контексті неефективної державної 

соціальної і сімейної політики. У 2015 р. вийшли в світ праці І. Курило [162] 

та В. Антонюк [8], присвячені проблемі збереження людського капіталу 

області на тлі військового конфлікту. Автори звернули увагу на дії держави 
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та місцевих органів влади для подолання найбільш важких проявів соціальної 

кризи, в якій опинилося населення Донецької області. Наукова доповідь 

Е. Лібанової розкриває рівень соціально-економічних втрат і окреслює 

пріоритетні напрями державної політики стосовно проблем регіону у сфері 

сімейно-демографічної і соціальної політики як на загальнодержавному, так і 

на місцевому рівнях [167]. Науковий доробок О. Новакової присвячений 

проблемі державного реагування на соціальні виклики для населення 

окупованих територій Донецької області [207]. 

Проблеми соціальної безпеки в регіоні дослідив Є. Грабко [57], який 

констатував, що Донецька область ще в 2010 р. стала регіоном з високим 

рівнем соціальної небезпеки і особливо із катастрофічним рівнем поширення 

соціальних негараздів, що знайшло прояв і в сімейній практиці. 

Переосмислення глобальних проблем з якими зіткнулося населення області в 

умовах суспільно-політичної кризи у 2013 – 2018 рр., присвячено 

дослідження С. Клець [138]. Дослідники О. Новікова, О. Амоша, В. Антонюк 

[50] звернули увагу на проблему ВПО у зрізі соціальних викликів Донецької і 

Луганської областей. Загалом автори переконані в достатньому рівні 

внутрішніх ресурсів регіону для подолання соціальних проблем, але для 

цього потрібно вибудувати ефективну систему децентралізованого 

самоврядування й концептуально переглянути основи державного 

соціального захисту та забезпечення вразливих верств населення. Важливою 

є праця І. Долі щодо формування мотиваційної складової у виборі стратегії 

соціальних дій мешканців Донецького краю в умовах гострих соціальних і 

військових загроз 2014 – 2015 рр. [85]. На основі статистичних даних автор 

фіксує розгубленість жителів регіону, їх очікувальні позиції щодо вирішення 

соціальних проблем і високий рівень недовіри до державних інституцій у 

сфері соціального, економічного і військового захисту. Ці показники 

демонструють рівень бажання населення розвивати свої ініціативи, в тому 

числі в сімейно-шлюбних відносинах. 
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Сім’я пов’язана в першу чергу з молоддю, тому актуальним для 

дисертації є праці О. Агєєвої [2], у яких розкривається зміст державної 

політики щодо підтримки молоді на прикладі Донецької області.  

З огляду на те, що державна політика у сфері соціального захисту сім’ї в 

період суспільно-політичної кризи в Донецької області не стала предметом 

окремого дослідження, актуальним є комплексне вивчення та узагальнення 

всіх попередніх наукових праць.  

Джерельну основу дисертації становить широке коло законів, 

підзаконних матеріалів. За типо-видовою ознакою їх доречно об’єднати в 

наступні групи: законодавчі документи, актові матеріали, діловодна 

документація, статистичні матеріали, матеріали засобів масової інформації. 

Першу групу джерел складають законодавчі документи: Конституція 

України, закони, кодекси. Ці документи важливі для розуміння політико-

правого механізму здійснення соціальної політики відносно сім’ї. Державні 

акти регламентують діяльність усіх суб’єктів соціального супроводу й 

окреслюють об’єкти, на які спрямована державна підтримка. 

Основоположним документом для вивчення проблем державної 

політики соціального захисту сім’ї є Конституція України (далі - КУ), яка є 

основоположним нормативом для формування змісту та форми державної 

політики, яку ми розуміємо, як план державних дій, спрямованих на 

подолання соціальної незахищеності населення. Саме за Основним законом в 

Україні вибудовуються інституційні засади діяльності органів соціального 

захисту від Кабінету Міністрів України (далі - КМУ) до об’єднаних 

територіальних громад (далі - ОТГ), визначаються пріоритетні напрями 

державної політики соціальної підтримки сім’ї [145]. 

Для дослідження політичних процесів важливо звертатися саме до 

нормотворчих джерел, які були розроблені на основі Конституції України, 

через те, що політичні процеси та інститути є продовженням державної влади 

і процесу управління, а влада здійснюється шляхом впровадження волі через 

законодавчі норми, які є обов’язковими для виконання громадянами 
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держави. Політична система вибудувана в більшості на нормативній основі 

та здійснюється за рахунок реалізації політико-правових норм. 

Для формування цілісної картини сімейної політики велике значення 

мають кодекси України, які пройшли у 2013 - 2017 рр. якісну ревізію й 

оновлення у зв’язку зі зміною соціальних умов та євроінтеграцією, зокрема в 

аспектах захисту прав учасників бойових дій (далі - УБД) та внутрішньо 

переміщених осіб у 2015 - 2016 рр., гендерної політики у 2016 р., захисту осіб 

з інвалідністю у 2017 р. тощо. 

Кодекс законів про працю України (далі - КЗПУ) був прийнятий у 1971 

р. До КЗПУ було внесено велику кількість поправок. Остання редакція 

здійснена у грудні 2017 р. КЗПУ визначає соціальні гарантії для батьків під 

час догляду за дитиною, регламентує терміни відпусток та робоче 

навантаження одиноким матерям і батькам, визнає пільги за багатодітними 

сім’ями тощо [140]. Продовжується робота по розробці нового Трудового 

кодексу України, який уже прийнятий у першому читанні Верховною Радою 

України в квітні 2017 р. Важливим для дослідження є тому, що відображає 

прагнення держави поліпшити умови роботи членів сім’ї через зрівняння 

прав чоловіків і жінок у відпустках по догляду за дитиною, отримання 

пільгових умов [415].  

Кодекс Україні про адміністративні правопорушення, прийнятий у 

1984 р. і є чинним в редакції від 07 травня 2017 р., визначає ступінь 

відповідальності та міри покарання за насильство в сім’ї, несплату аліментів, 

невиконання батьківських обов’язків [141]. Демонструє, як держава засобами 

судової влади намагається (через обмеження майнових прав 

недобросовісного подружжя) допомогти у вирішенні проблемних питань 

взаємовідносин членів сім’ї, посилення відповідальності за порушення 

сімейного законодавства. 

У 2002 р. був прийнятий Сімейний кодекс України (далі - СКУ), який 

своїми положеннями визначає основні правові засади функціонування сім’ї. 

У дослідженні автором використовуються новели кодексу, що окреслюють 
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майнові та немайнові права членів сім’ї, роз’яснює правовий статус сім’ї, 

визначає пріоритети сімейної політики Україні [371]. Розгляд системності 

реалізації положень СКУ розкриває справжній зміст діяльності державних і 

місцевих органів у практиці соціального захисту сім’ї в умовах кризової 

ситуації. 

Податковий кодекс України, прийнятий у 2010 р. та оновлений у квітні 

2017 р., визначає систему обліку та оподаткування доходів сім’ї, створює 

пільгові засади для індивідуальної трудової діяльності членів сімей [235]. 

Податковий кодекс дає можливість дослідити, як саме його положення 

впливають на прибутки й витрати кожної сім’ї як через загальні норми 

оподаткування, так і спеціальні та пільгові для членів сімей (багатодітних, 

неповних, матерів-одиначок, ВПО, УБД тощо). 

Загалом важливість залучення зведення законів полягає в тому, що вони 

складають ту понятійну та юридичну базу, яка лежить у площині подальшої 

нормотворчої діяльності і практичної реалізації. Відсутність чіткого 

визначення понять «сім’я», «соціальний захист», «пільги» тощо призводить 

до маніпуляції цими категоріями у практиці органів виконавчої влади і 

порушення владою прав сім’ї на певні норми соціального захисту (пільги, 

отримання соціальних послуг). 

Закони України (далі - ЗУ) виступають великою групою інформаційно-

джерельних матеріалів і формують цілісну політичну систему соціального 

захисту сім’ї відповідно на всій території. З поміж розвинутої системи 

регуляторних актів найбільше інформаційне значення мають наступні 

законодавчі акти: закони, що визначають принципи функціонування системи 

соціальних послуг і захисту [257; 265; 298; 299; 320; 322], підтримки сім’ї з 

боку держави [258; 259], попередження насильства в сім’ї [264; 266]. 

Значимими для аналізу структурно-функціональних засад політичного 

процесу соціального захисту є закони, що регулюють діяльність органів 

влади у сфері соціального захисту сім’ї [252; 310; 316; 331], покращують 

умови праці сімей з дітьми, неповних сімей [247], поліпшують майнові 
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можливості членів сімей пільгових категорій [250; 312; 315]. Важливим для 

відслідковування динаміки витрат держави на соціальний захист і супровід 

сімей є ЗУ про державний бюджет 2013 - 2018 рр. [254-256]. Окремою 

групою є ЗУ, які регулюють соціальний захист сімей в Україні через 

загострення суспільно-політичної кризи, а саме правовий режим на 

тимчасово окупованих територіях [263; 311; 328], допомога ВПО [262], 

учасникам і ветеранам антитерористичної орперації (операції Об’єднаних 

сил) (далі - АТО/ООС) [323] та нормативні акти, що регулюють процес 

реформування інституцій, що впливають на якість соціального забезпечення 

населення [260]. 

Аналіз міжнародних документів надає змогу визначити вектор 

подальшої зміни принципів соціального права і політичного процесу в 

Україні. Міжнародні угоди, конвенції, резолюції міжнародних організацій за 

ст. 9 КУ після надання згоди на обов’язковість Верховною Радою України 

(процедура ратифікації) стають частиною національного законодавства [145]. 

Це означає, що підписання будь яких міжнародних актів надають юридичну 

підставу для зміни внутрішньодержавних норм. Україна долучилась до 

багатьох конвенцій, які регламентують соціальний розвиток, яскравим 

прикладом цього є ратифікація Конвенції ООН про стягнення аліментів за 

кордоном, яка діє з 1956 року [144].  

Угода про асоціацію між Україною та ЄС призводить до трансформації 

політичних і структурно-організаційних основ соціальної політики. 

Розглянувши текст Угоди про асоціацію, відзначаємо важливість пунктів 

Угоди, у яких чітко розписані політичні дії влади України щодо 

впровадження норм гендерної політики, політики подолання бідності, які 

виступають важливими факторами в розвитку сучасної української 

сім’ї [458].  

Джерелами дослідження виступають нормативно-правові акти Комісії 

ЄС, директиви, резолюції самітів. Україна як асоційована з ЄС держава 

поступово (згідно національного плану імплементації) впроваджує норми 
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європейського законодавства. На сьогодні в нашій державі вже діють 

положення Європейської соціальної хартії 1996 р. Саме завдяки їй в 

соціальній політиці впроваджуються норми медіації, соціальної підтримки, 

будується розгалужена система органів опіки та захисту [101]. Важливим для 

дослідження проблеми соціального захисту у сфері підтримки дітей є аналіз 

положень Європейської конвенції про правовий статус дітей, народжених 

поза шлюбом, яка була прийнята у 1975 р. і ратифікована Україною у 2009 р. 

Означена конвенція запобігає дискримінації дітей, народжених поза шлюбом, 

створює правові умови для отримання проблемними сім’ями матеріальної і 

нематеріальної підтримки з боку держави [99]. 

До другої групи джерел належать актові матеріали: накази та 

розпорядження органів центральної виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування. Постанови Кабінету Міністрів України (далі - КМУ) та 

накази профільних міністерств вибудовують чітку вертикаль 

інституціональної реалізації законодавчих ініціатив. Уряд визначає 

пріоритетні напрями загальнодержавної соціальної політики. Найбільш 

важливі для аналізу питання захисту сім’ї є постанови Кабінету Міністрів 

України з питань допомоги малозабезпеченим сім’ям [253; 289], супровід 

прийомних сімей і дітей-сиріт, дитячих будинків сімейного типу [284; 288], 

дітей, чиї батьки відмовляються сплачувати аліменти [241], внутрішньо 

переміщених осіб [279; 304; 326], сімей учасників АТО/ООС [246], 

формування мінімального споживчого кошика [281; 282]. Регуляторними 

актами КМУ визначається функціонування системи надання пільг, 

дотримання державою соціальних стандартів, ведення обліку пільгових 

категорій сімей і надання державних виплат [285; 287; 289; 307], загальні 

умови і принципи діяльності органів з надання соціальних послуг [277; 292; 

293; 296], виділення субвенцій на соціальний захист членів сім’ї [313] та 

взаємодію суб’єктів соціального супроводу і установ щодо підтримки 

сім’ї [286; 329]. 
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Сімейна політика знаходиться у відомстві Міністерства соціальної 

політики України (далі - Мінсоцполітики), тому саме накази означеного 

центрального органу виконавчої влади є засобами реалізації загальної 

політики держави [271; 272; 288; 291; 293]. У житті сім’ї важливу роль 

відіграють ті рішення, які приймають інші міністерства, наприклад 

Міністерство охорони здоров’я України [268], Міністерство внутрішніх справ 

України [278] тощо. 

Інформацію щодо механізмів реалізації державної політики у сфері 

захисту сім’ї надають загальнодержавні й регіональні цільові програми. 

Проявом спроможності політичних інститутів відповідати на соціально-

демографічні ризики є прийняття та реалізація цільових програм, що 

відображає зацікавленість влади в покращенні умов життя населення. Серед 

програм національного рівня виділяємо цільові соціальні програми: 

утвердження гендерної рівності [273; 274], підтримки сім’ї [275; 276], 

підтримці ВПО, УБД [324; 326]. Національні програми знаходять своє 

втілення в регіональних програмах, які вже актуалізують потреби громад у 

соціальному захисті [191; 195; 280; 317]. 

Отже, актові матеріали надають вичерпну правову інформацію щодо 

формування та здійснення політичних процесів, роз’яснюють ієрархію 

політичних інститутів за рівнем прийняття рішень, визначають механізми та 

форми реалізації тих чи інших нормативних ініціатив у сфері державної 

соціальної політики. Розгляд цих нормативних документів з урахуванням 

історико-політичних обставин їхнього прийняття та внесення змін до них 

дозволяє визначити, яке місце займає сім’я в системі суспільно-політичної 

трансформації суспільства і країни. 

До третьої групи відноситься діловодна документація. Загальну 

картину сімейної політики в Україні доповнюють актові джерела 

регламентаційного характеру, тобто ті, що визначають не суть і завдання, а 

спосіб та умови реалізації законодавчої ініціативи. Це акти, що визначають 

напрямок роботи органів центральної та місцевої влади [77-78; 267], 
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рекомендації щодо виконання тих чи інших доручень, наказів, постанов [74-

75; 79; 182], бюджетні запити [24]. 

Справочинні джерела є видами нормативних документів, що є 

інформаційним відображенням процесу виконання тих чи інших нормативно-

правових актів або діяльності: стенограми пленарних засідань Верховної 

Ради [218], виступи керівників і співробітників органів виконавчої влади [6; 

123; 347; 443]. Звітні джерела констатують кількісно-якісний результат 

реалізації тієї чи іншої політичної дії у сфері соціального захисту сім’ї [81; 

113-116; 190; 346; 392].  

За обсягом інформації значущими є доповіді міжнародних неурядових 

громадських організацій [110; 146]. Наприклад, в Україні ведеться постійний 

моніторинг дотримання гендерної рівності, який засвідчує поступовий відхід 

у суспільстві та владі від стереотипів і дискримінаційних норм [52]. Державні 

доповіді надають нам інформаційний матеріал з питань реалізації тієї чи 

іншої законодавчої ініціативи. В аналітичній доповіді до Щорічного 

Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та 

зовнішнє становище України у 2017 р.» наголошується на перспективах 

молодіжної політики, важливості забезпечення сімей військових, вимушених 

переселенців та постраждалих внаслідок АТО/ОСС гідними соціальними 

гарантіями на тлі внутрішньої нестабільності [5]. Доповіді щодо оптимізації 

системи соціального захисту та рівня реалізації державної стратегії 

реформування органів соціального супроводу надають можливість зрозуміти 

підстави для подальшої трансформації соціальної політики [35; 367; 377]. 

Мінсоцполітики України проводить постійний моніторинг власної 

роботи і видає звіти, важливі для дослідження, оскільки вони розкривають 

офіційну оцінку діяльності державної системи соціального захисту 

сім’ї [443]. 

Отже, діловодні акти дають змогу розглянути внутрішню складову 

діяльності органів соціального захисту на національному та регіональному 

рівнях. Вони віддзеркалюють рівень самоаналізу державою власних 
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досягнень та перспектив у соціальному захисті сім’ї в умовах суспільно-

політичної кризи. 

Матеріали статистичних даних, надані Державною службою 

статистики та Головним управлінням статистики в Донецькій області, 

відносимо до четвертої групи джерел дослідження. Інформативне 

навантаження цієї групи є вагомим для визначення рівня ефективності 

політичної діяльності держави у сфері соціального захисту сім’ї. Статистичні 

дані в області демографії, економіки віддзеркалюють реальність сімейно-

шлюбних відносин та їх взаємовплив із зовнішніми і внутрішніми факторами 

розвитку та допомагають зрозуміти проблемні питання, на подолання яких 

має бути спрямована державна політика у сфері соціального захисту сім’ї. 

Загалом політичні процеси, а саме трансформація сімейної політики, чітко 

відображається в статистичних даних, що базуються на показниках 

соціально-демографічного стану України. 

Існує декілька форм статистичної інформації: експрес-випуски, які 

виходять відповідно складеного графіку протягом року [66; 92-93; 112; 300-

304; 308]. Щороку статистична служба проводить вибіркові опитування 

домогосподарств на самооцінку власного економічного становища [358; 359], 

вибіркові обстеження витрат і ресурсів домогосподарств [38-41; 201-202; 

386] та спеціальні дослідження [89; 360 - 361]. Важливість зазначених джерел 

інформації полягає в тому, що, отримуючи кількісну характеристику 

процесів змін складу сімей, їх доходів та витрат, оцінки власної 

задоволеності і співвідносячи із заходами держави щодо захисту сім’ї в 

умовах суспільно-політичної кризи і падіння рівня життя, ми можемо 

зробити висновки про доцільність і продуктивність державної політики 

різного рівня щодо вирішення соціальних проблем сім’ї.  

Служба статистики на постійній основі веде демографічний паспорт 

країни та регіонів [67; 199; 387], а на початку року виходять статистичні 

бюлетені [117; 388] та збірники [114; 381] з результатами попереднього року, 

що відображає реакцію суспільства на зміни суспільно-економічного 
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розвитку в показниках шлюбності, народжуваності, безробіття, отримання 

соціальних виплат та заборгованості з оплати праці та дій влади щодо 

пронаталістської та державної соціальної політики стосовно сім’ї. 

У політологічному дослідженні використовуємо різні рівні статистичних 

досліджень від загальноукраїнських [214] до місцевих [174; 395], що дає 

можливість для аналізу, співставлення показників і виявлення розбіжностей, 

особливостей та подібностей тих чи інших процесів та прогнозування 

подальших тенденцій розвитку об’єкту дослідження. Під час аналізу 

державної сімейної політики України ми використовуємо соціальну 

статистику, яка працює із соціально-демографічними показниками. Для 

вивчення політичного механізму державного соціального захисту сім’ї 

важливим є статистична інформація з питань шлюбності, розлучуваності 

[135; 442], кількісно-якісного складу сімей [427-429], кількості дітей, абортів, 

усиновлення та опікунства [133-134; 136; 207; 394], рівня забезпеченості 

сімей [398-399]. Статистична інформація ілюструє як позитивні, так і 

негативні тенденції функціонування сім’ї та суспільства в сучасних умовах. 

Отже, статистична інформація дозволяє оцінити ефективність як державної 

політики у сфері захисту членів сім’ї, так і стан сім’ї в цілому як малої 

соціальної групи та політичного інституту. 

В нових умовах суспільно-політичної кризи та проведення АТО/ООС, 

окупації частини території Донецької і Луганської областей, Автономної 

республіки Крим постають нові актуальні об’єкти статистичних 

спостережень: кількісно-якісний склад сімей ВПО, сімей, члени яких є 

учасниками або постраждалими (загиблими) внаслідок проведення 

АТО/ООС, кількість сімей, де один з членів є безробітним, інвалідом або 

трудовим мігрантом [212]. 

Сучасні медіатехнології дозволяють зробити статистичні дані більш 

доступними і зрозумілими. Для більшості читачів найзручнішим способом 

перегляду інформації є ознайомлення з інфографіками в засобах масових 

комунікацій. Автори намагаються співставляти офіційні та власні 
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спостереження для об’єктивного відображення реалій суспільних процесів. 

Графічним джерелом є інформаційна графіка, яка стисло й конкретно подає 

дані у вигляді показників і рівнів, таблиць, діаграм [23; 49; 186; 188; 318; 352-

353; 366; 414; 448; 449; 451; 455]. 

Отже, статистична інформація є важливим джерелом у науковому 

дослідженні державної політики у сфері соціального захисту сім’ї. 

Статистична інформація ілюструє кількісно-якісні показники соціально-

демографічної ситуації, надає змогу провести паралелі в часі та просторі, 

зробити аналітичний зріз щодо різних галузей соціального захисту, 

відображає відповідність деклараціям і реальним діям держави в умовах 

постійної трансформації суспільства. 

Останню групу джерел складають матеріали засобів масової 

комунікації. Одними з поширених видів інформаційно-комунікаційних 

повідомлень є інтерв’ю з експертами, представниками влади щодо проблем і 

перспектив державної політики у сфері соціального захисту сім’ї, соціально-

демографічних питань [82; 238; 357; 382; 390; 419]. Важливим для 

дослідження сімейної політики є використання матеріалів з офіційних 

сторінок державних установ і структур, що займаються організацією й 

реалізацією державної політики у сфері соціального захисту сім’ї [36; 44-47; 

155; 211; 408; 421; 433]. До матеріалів періодичної преси та інтернет видань 

відносимо новинні повідомлення [27-28; 105; 245; 396; 409-416; 450], 

аналітичні й оглядові матеріали журналістів [29; 61; 106-107; 111; 189; 221; 

223; 424; 447].  

Отже, проаналізувавши наявну джерельну базу дослідження, можна 

зробити висновок, що залучення різних за походженням наративів ми 

можемо сконструювати загальну картину соціальних процесів, прослідкувати 

етапи трансформації сім’ї та  дії держави щодо попередження соціальних 

ризиків. Але до статичних даних та державних доповідей треба ставитися 

об’єктивно та неупереджено, порівнювати оголошені результати програм з 

іншими джерелами – незалежними аналітиками, соціологічними 
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опитуваннями фабрики думок в Україні. Розвинута мережа джерельно-

інформаційних матеріалів створює сприятливе підґрунтя для повноцінного і 

всеохоплюючого дослідження соціального захисту сім’ї в Україні. 

1.2 Понятійно-категоріальний апарат та методологія дослідження 

Виходячи з об’єкту та предмету дослідження є нагальна потреба 

охарактеризувати категорії та поняття, які допоможуть виконати поставлені 

завдання та досягти кінцевого результату дослідження. Насамперед, на думку 

автора основними категоріями та поняттями є «державна політика», 

«соціальна політика», «державна сімейна політика», «сімейна політика», 

«соціальний захист», «сім’я», «суспільно-політична криза». Зокрема, 

системоутворюючим в даному дослідженні є поняття «державна політика», 

яке ґрунтується на більш ширшій категорії «державна політика у сфері 

соціального захисту сім’ї». Об’єднує дві зазначені категорії поняття 

«політика». 

Під поняттям «політика» розуміється діяльність органів державної влади 

й державного управління, яка обумовлена суспільним ладом і економічною 

структурою країни, а також діяльність товариств, класів, партій та інших 

класових організацій, угруповань, яка визначається їхніми інтересами і 

цілями. Так, під «політикою» вчені розуміють проблеми і явища суспільного 

державного життя та дії, спрямовані на досягнення конкретної мети, що 

визначає відношення з людьми [378, c. 236].  

Розглядаючи поняття «політика» дослідниця В. Дерега вважає, що це 

явище, залежно від сфери застосування, вживається в різних 

значеннях [70, c. 113]. Сам термін «політика», що перекладається з грецької 

мови як державні і суспільні справи, визначається як особлива сфера 

суспільства, спрямована головним чином на досягнення, утримання і 

реалізацію влади індивідами й соціальними групами з метою здійснення 

власних запитів і потреб [237, c. 497]. Зазначені тлумачення не дають 

можливості конкретно визначити предмет та об’єкт «політики» у 

політологічному аналізі через узагальненість розуміння політики як процесу. 
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Внаслідок тривалих дискусій у наукових колах політології та 

державного управління було вироблено оновлене і більш методологічно 

виважене тлумачення поняття «політика». На початку 2000-х рр. вітчизняний 

дослідник державного менеджменту О. Кілієвич спробував визначити 

дефініцію «політики», взявши за основу досягнення шкіл англо-саксонської 

політичної науки. Поняття «політики» він виводить від двох англійських 

понять: 

- politics – це сфера взаємовідносин різних соціальних груп та індивідів у 

використанні інститутів публічної влади задля реалізації своїх суспільно 

значущих інтересів і потреб;  

- policy – це план, курс дій або «напрям дій, прийнятий і дотримуваний 

владою, керівником, політичною партією та інше» [97, c. 370]; певний курс 

дій обраний заради вигідності, зручності тощо [132, c. 262]. Виокремлення в 

понятті політика різних трактувань дає можливість досліднику 

сконцентрувати увагу на окремій науковій дефініції.  

Однією зі складових категорії «політика» є поняття «державної 

політики», що ґрунтується на публічності здійснення влади державними і 

суспільними інститутами.  

«Державна політика» як поняття категорії політики викликає широкий 

дискурс у дослідників з права, політології, історії, соціології і науки 

державного управління. За свідченням фахівця з державної служби 

В. Андріяша, широкий спектр визначень означеного поняття у вітчизняній 

практиці є показником різних варіантів її розуміння. Кожна точка зору 

ґрунтується на обраному дослідником критерії або висвітлює певний 

концептуальний аспект [7].  

Одним з перших, хто звернув увагу на відсутність єдиного поняття 

державної політики у вітчизняній політології наприкінці 1990-х рр., був 

О. Кочуренко. Вчений розробив систематизацію різних підходів до розуміння 

державної політики і визначив три головні концепції «державної політики», а 

саме: 
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- плюралістична (акцентує увагу на процесі формування та здійснення 

державної політики в сучасному демократичному суспільстві як 

мультирівневої конкуренції між впливовими суспільно-політичними групами 

та об’єднаннями); 

- суспільного вибору (розглядає соціально-політично орієнтованого 

індивіда як основного носія соціальної активності, а тому на здійснення 

державної політики значною мірою впливають політичні та державні діячі 

вищих щаблів управління, що діють на основі вибору раціонального 

соціального інтересу); 

- детерміністська (становлення та функціонування державної політики 

визначаються економічними відносинами та відповідним способом 

виробництва) [153, c. 279]. Саме на основі цього теоретичного інструменту в 

наукових колах продовжилася дискусія з розробки концептуальних засад для 

формування та здійснення державної політики України. 

Досліджуючи більш ніж 30 визначень понять «державної політики» 

фахівці з державного управління А. Мерзляк та Т. Кравченко визначають цю 

дефініцію як сукупність повноважних дій та стратегічно орієнтованих цілей і 

принципів органів державної влади, які є реакцією на реальні життєві 

потреби чи проблеми, визначають шлях реалізації поставлених цілей у 

процесі управління суспільним розвитком, що узгоджується з національними 

інтересами [181, c. 176]. Це тлумачення має за основу розуміння державної 

політики як засобу гармонізації і політичної інтегрованості соціуму, 

кінцевим результатом успішності якої є поліпшення якості життя громадян 

та гарантування соціальної стабільності. 

За думкою В. Тертичка, для зручності використання терміну при аналізі 

політики краще конкретизувати цю дефініцію як державна політика - 

державна стратегія. Іншими словами об’єктом дослідження є рішення, що 

встановлюють правила і визначають структурні характеристики систем і 

процедури прийняття рішень. Дослідник наголошує, що державна політика 

як багатовекторна система відтворює динамічну єдність і взаємодію 
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основних сфер суспільного життя; під час формування державної політики 

вкрай важливо враховувати вплив на її зміст соціально-економічних та 

політичних чинників [403, c. 5]. 

Розглядаючи державне регулювання соціального розвитку, економіст 

О. Євсєєва також визначає політику (політичний компонент соціальної 

сфери) як програму, яку намагаються втілити в життя Уряд, політичні партії 

та громади [102, c. 20]. Натомість дослідниці О. Новакова та Н. Пашина, 

здійснюючи аналіз державної політики в широкому розумінні, звертаються 

до теоретичних висновків канадського дослідника Леслі Пала, який, зокрема, 

визначає державну політику як напрям дії або утримання від неї, обрані 

державними органами для розв’язання певної проблеми або сукупності 

взаємно пов'язаних проблем [208, с. 35] 

Поняття «державна політика» було систематизовано Т. Бєльською в 

наступному розумінні – це повноважні дії, які реалізує державний орган, що 

має законодавчі, виконавчі, судові, політичні та фінансові повноваження це 

робити; – реакція на конкретні потреби або проблеми суспільства чи 

суспільних груп, організацій громадянського суспільства, окремих громадян 

чи органів влади; орієнтованість на досягнення цілей – визначення цілей із 

метою вирішення певних проблем чи потреб у конкретному суспільстві; 

напрям (курс) дій – це стратегія або ретельно розроблений підхід, окреме 

рішення чи реакція; – вироблення й ухвалення рішення щось робити або 

рішення нічого не робити; обґрунтування дій – це пояснення логіки, на якій 

ґрунтуються політичні дії [14, c. 10].  

Вітчизняні дослідники О. Дем’янчук [65, c. 32], О. Пухкал, О. Гомоляко 

[342] звертаються до питання співвідношення понять «державної політики» і 

«публічної політики» через розгляд легітимності та акторів, які її 

здійснюють. Дослідниця державного управління Ю. Палагнюк, 

проаналізувавши широке коло визначень понять «публічної політики» і 

«державної політики», доходить висновку, що диференціація розуміння 

понять відбувається лише в умовах включення компоненту громадянського 
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суспільства в процес формування, реалізації та оцінки державної 

політики [215, c. 66-67]. 

У вітчизняній науці також триває дискусія співвідношення понять 

«державна політика» і «державне управління». Дослідник державного 

управління О. Васильєв зазначає, що ці два поняття не є тотожними і між 

ними слід провести чітке розмежування [33]. В енциклопедичному словнику 

«державне управління» визначено як «діяльність держави (органів державної 

влади), яка спрямована на створення умов для як найповнішої реалізації 

функцій держави, основних прав і свобод громадян, узгодження 

різноманітних груп інтересів у суспільстві та між державою і суспільством, 

забезпечення суспільного розвитку відповідними ресурсами» [98, c. 150]. За 

тлумаченням В. Авер’янова, «державне управління» є «особливим і 

самостійним різновидом діяльності держави, що здійснює окрема система 

спеціальних державних органів – органів виконавчої влади» [72, c. 5-6]. Інші 

дослідники, зокрема Н. Нижник, пропонують розглядати «державне 

управління» як «діяльність органів і установ усіх гілок державної влади 

(законодавчої, виконавчої, судової) з вироблення та здійснення 

регулювальних, організуючих і координуючих впливів на всі сфери 

суспільства з метою задоволення його потреб» [341, c. 142]. 

Харківська дослідниця менеджменту й адміністрування Т. Бєльська, 

розглядаючи проблему співвідношення понять «державна політика» і 

«державне управління», виводить, що «державна політика» є стратегічним 

напрямом дій, сукупністю намірів, рішень, інструментів їх впровадження та 

моніторингу виконання, а механізмом впровадження політики, формою та 

засобом втілення є державне управління [14, c. 10]. 

Одною зі складових «державної політики» є «соціальна політика». Це 

поняття напряму пов’язане з політикою державних органів у сфері захисту 

сім’ї як соціального інституту суспільства. «Соціальна політика», на думку 

В. Гошовської, Л. Ільчука [420, c. 13], В. Дереги [69], – це діяльність 

держави, інших політичних та соціальних інститутів, яка спрямована на 
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прогресивний (оптимальний) розвиток соціальної сфери суспільства, 

удосконалення умов, способу та якості життя людей (іншими словами, 

добробуту), допомоги та захисту з використанням для цього наявного 

фінансового та іншого суспільного потенціалу в інтересах суспільства як 

загалом, так і окремого громадянина. «Соціальна політика» – одна з головних 

складових внутрішньої політики держави, її владних структур і політичних 

сил, що стоять за ними, напрям політичної діяльності, метою якої є 

вирішення соціальних проблем. 

Якщо говорити про об’єкт соціальної політики, то А. Колот пропонує 

розширити його вміст за рахунок всього суспільства, а не тільки соціально 

вразливих верств населення. Автор аргументує власну думку тим, що умови 

необхідні для підтримки соціально уразливих груп непрацюючого населення, 

створюються зайнятими в суспільному виробництві, на яких можуть і 

повинні поширюватися соціальні заходи щодо їх дієвої підтримки та 

розвитку [143]. Суб’єкти ж соціальної політики треба розглядати в декількох 

рівнях її здійснення. Головним суб’єктом виступають органи влади: середній 

рівень - соціальні служби, нижчий рівень – родина, домогосподарства. 

Розглядаючи поняття «соціальна політика», Г. Лопушняк виводить, що 

об’єктом державного управління в соціальній політиці є соціальний захист. 

Це створює цілісну систему, у рамках якої відбувається формування і 

реалізації державної соціальної політики на основі правової, організаційної, 

фінансової, наукової та кадрової діяльності влади [169, c. 256]. 

Виходячи з існуючих в сучасній науці тлумачень, у дисертаційній роботі 

автор використовує наступне визначення поняття «державна соціальна 

політика» як багаторівнева і багатофункціональна система, яка має 

забезпечувати соціальний і економічний розвиток країни шляхом активізації 

людського капіталу та максимальної реалізації його інноваційного 

потенціалу. Активізація людського капіталу відбувається засобами, які 

скеровані на подолання бідності, встановлення соціальної справедливості, 
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допомоги вразливим категоріям населення і сприяння всебічному розвитку 

громадянина і суспільства в цілому. 

Однією зі складових державної соціальної політики є сукупність 

державних соціальних заходів, які впливають на життєдіяльність сім’ї, тобто, 

іншими словами, сімейна політика. Навколо поняття «державна сімейна 

політика» триває дискусія з кінця 1980-х рр. Так, Т. Сулімова поняття 

«сімейна політика» визначила як особливий тип сучасної політики, 

скерований на планування сім’ї, її соціальний захист і регулювання сімейних 

відносин [373, c. 268]. Запропоноване визначення спрощує і не пояснює 

концептуального змісту, що говорить про існуючу потребу більш глибокого 

аналізу сімейної політики в політологічній площині. На сучасному етапі 

науковці тлумачать поняття за двома критеріями: приналежність до 

соціальної політики та об’єкту спрямування. Сімейна й соціальна політика, за 

твердженням В. Дереги, переплітаються між собою, але державна сімейна 

політика визначається як самостійний напрям, тому потребує власного 

терміну і його універсального тлумачення [69, c. 113]. Точної і 

загальноприйнятої дефініції сімейної політики дотепер немає, що свідчить 

про невизначеність предметної сфери останньої. Такі фахівці, як 

А. Авчухова, К. Ващенко, В. Корнієнко, розглядають сімейну політику як 

ключову складову одночасно і соціальної, і демографічної політики [1, c.130].  

Дослідник О. Пьянов виокремлює державну сімейну політику в 

самостійний напрям внутрішньої політики держави, що представляє собою 

систему комплексної діяльності держави, яка спрямована на соціальний 

інститут сім’ї з метою його зміцнення і розвитку, захисту інституційних прав 

та інтересів сім’ї, забезпечення її незалежності, відносної автономії та 

добробуту; активізації її суб’єктної ролі в соціальному просторі, в якому 

держава та родина виступають як рівноправні суб’єкт-партнери [343, c. 124-

125]. Такої ж точки зору дотримується й дослідниця І. Чеховська [438, c. 467] 

Соціологи Н. Семке та Г.-М. Саппа зазначають, що порівняно з соціальною 

політикою, «державна сімейна політика» більш цілеспрямована, має 
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конкретний об’єкт – інститут сім’ї, захищає його інтереси і права 

[365, c. 234]. С. Вакуленко розглядає сімейну політику не як окремий 

напрямок державних дій, а як структурну складову соціальної політики, що 

впливає на функціонування сім’ї – одного з соціальних інститутів та індивіда 

- носія сімейних ролей [31, c. 5-6].  

Під поняттям «сімейна політика» І. Семенець-Орлова розуміє комплекс 

юридичних норм, дій і засобів, що здійснюється державою з метою 

створення сприятливих умов для сім’ї, її виникнення, правильного 

функціонування і здійснення нею всіх важливих суспільних ролей [363]. 

Натомість Л. Мельничук тлумачить поняття «сімейна політика» як 

матеріальну підтримку сімей з дітьми, створення необхідних матеріальних 

умов для утримання та виховання дітей, попередження чи подолання 

бідності, поєднання професійного та сімейного життя як жінками, так і 

чоловіками [180, c. 434], а також цілеспрямований систематичний вплив з 

боку держави на суспільні відносини та соціальні інститути, від яких 

залежать оптимальне функціонування й розвиток сім’ї з метою 

максимального задоволення потреб особи, сім’ї та суспільства в 

цілому [179, c. 7-8]. 

«Державна сімейна політика», на думку О. Кочемировської, являє собою 

систему заходів, спрямованих на подолання неблагополуччя чи життєвих 

обставин, пов’язаних із негативним впливом тих чи інших соціальних 

чинників (бідність, насильство, антисоціальна поведінка членів сім’ї) 

[152, c. 2]. Демограф А. Чернова на основі європейського політичного 

досвіду у сфері захисту сім’ї, дає інше визначення «державної сімейної 

політики»: як програми дій, що спрямована на формування в суспільстві 

певних сталих уявлень про сім’ю і гендерні ролі її членів, зразків шлюбно-

репродуктивної поведінки, вдалого поєднання батьківства та 

зайнятості [53, c. 9]. 

Дослідниця державного управлянні О. Кулик, проаналізувавши різні 

тлумачення поняття «державної сімейної політики», підсумовує, що політика 
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держави у сфері захисту сім’ї має формуватися як один із самостійних 

напрямків загальнодержавної соціальної політики та повинна охоплювати 

лише специфічні, інституційні проблеми сім’ї: склад, форми організації, 

механізми взаємодії членів сім’ї [160]. Тобто це означає, що держава своїми 

діями повинна створити достатні соціально-економічні, гуманітарні, еколого-

демографічні умови для розвитку сім’ї як основи суспільного розвитку. 

У дисертації ми будемо спиратися на універсальне для всіх попередніх 

тлумачень поняття «державна сімейна політика» - це напрям соціальної 

політики, система комплексної діяльності держави, яка спрямована на 

громадянський інститут сім’ї з метою його збереження, зміцнення й 

розвитку, захисту інституційних прав та інтересів. 

Державна соціальна політика у сфері соціального супроводу сім’ї 

включає в себе поняття «соціальний захист», що є соціальною системою, яка 

підкорюється правилам, методам соціального управління [158, c. 5-6]. Згідно 

визначень дослідників «соціальний захист» – це «захист, який суспільство 

забезпечує своїм членам за допомогою набору суспільних заходів від 

економічних і соціальних лих, які зумовлені припиненням або істотним 

зниженням заробітчанства в результаті хвороби, пологів, виробничих 

нещасних випадків, безробіття, інвалідності, старості і смерті; забезпечення 

медичної допомоги, забезпечення субсидіями сімей з дітьми» [462, p. 14]. На 

думку Т. Петренко це є система дій влади, спрямована на запобігання 

бідності шляхом надання можливості людям створити засади соціального 

захисту під час свого активного періоду життя [224, c. 16-17]. 

Правознавець І. Яковюк акцентує увагу на тому, що «соціальний захист» 

– це діяльність, спрямована на запобігання певному порушенню соціально-

економічних прав, на те, щоб зробити їх можливими, реально здійсненними 

або, інакше кажучи, це діяльність, спрямована на гарантування прав цієї 

категорії відповідно до закріпленого в Конституції України поняття 

«соціальний захист» як одного із соціально-економічних прав [454, c. 125]. З 

урахуванням підходів різних наук В. Лаврухін надав поняттю «соціальний 
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захист» наступне універсальне й оптимальне для дослідження визначення: 

сукупність відносин, які складаються в суспільстві з приводу виробництва, 

розподілу і перерозподілу суспільного продукту з метою забезпечення 

адекватної соціальної адаптації, інтеграції індивідів, не здатних самостійно 

впоратися з негативною дією соціальних ризиків [163, c. 69]. 

Поряд із соціальним захистом вживається поняття «соціального 

забезпечення». На думку правознавця А. Гончарова термін «соціальне 

забезпечення», який відображає специфіку організації соціального захисту в 

системі централізованого планування господарства, не може 

використовуватися для визначення всієї сукупності соціально-економічних 

відносин у сфері соціального захисту, її адміністративних структур з їх 

оновленими функціями [56, c. 127]. Тому в дослідженні ми використовуємо 

наступне тлумачення поняття «соціальне забезпечення» - комплексний 

суспільно-політичний механізм соціального захисту, спрямований на 

задоволення життєво важливих потреб людей в умовах і обставинах, які 

спричиняють втрату (зниження) прибутків або підвищення витрат, і 

забезпечують прийнятний рівень життя за рахунок страхових, бюджетних і 

добродійних коштів. 

Ґрунтовне дослідження сімейної політики вимагає від нас визначення і 

тлумачення поняття «сім’я», адже сім’я є важливою складовою державної 

політики, зокрема соціальної політики. Саме через політику держави 

громадяни сприймають свій добробут, безпеку в усіх її проявах, соціальних 

гарантіях тощо. Політика держави прямо впливає на якість життєдіяльності 

сім’ї, а сім’я, в свою чергу, прямо впливає на міцність держави, її потенціал, 

що є підтвердженням важливої ролі сім’ї як частини громадянського 

суспільства. Складність визначення терміну «сім’я» підкреслюється в 

офіційному демографічному словнику ООН: «Визначення сім’ї як одиниці 

обліку змінюється залежно від мети дослідження. При цьому можуть бути 

використані в різному сполученні такі ознаки: спорідненість або свояцтво, 

тобто наявність між особами, які складають сім’ю, певного ступеня родинних 
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стосунків; економічна ознака, на підставі якої сім’ю часто називають 

господарством; територіальна ознака, що полягає у спільному проживанні; і 

юридична ознака» [193, c. 3]. Враховуючи, що сім’я є предметом 

дослідження багатьох наук – філософії, культурології, історії, економіки, 

юриспруденції, психології, політології, соціології, демографії – слід 

зазначити, що це спричиняє існування великої кількості підходів до 

визначення цього складного феномену [425, c. 60].  

Поняття «сім’я» як соціального й політичного явища, є складним, 

неоднозначним і має різноманітні прояви свого існування. На думку 

К. Арабаджи, поряд із соціологічним і демографічним аспектами, 

політологічний аналіз вимагає нормативно-правового роз’яснення терміну 

«сім’я». Це пов’язано з тим, що державна політика на першому етапі є 

нормотворчою. В Україні чітко не визначений правовий статус сім’ї, який би 

характеризував її як інститут громадянського суспільства. Законодавством 

регламентовано переважно сімейні права членів суспільства, що вимагає 

подальшого доопрацювання й узагальнення як самого терміну «сім’я», так і 

соціальної політики, об’єктом якої є сім’я [9, c. 84]. 

Проаналізувавши основні нормативно-правові акти України, 

констатуємо розмитість і різноплановість визначення поняття «сім’я» [371, 

Ст. 3; 168, c. 121]. Через колізії в трактуванні сім’ї законодавець надає 

роз’яснення, що сім’я ґрунтується на шлюбі - добровільному сімейному 

союзі осіб різної статі, що є зареєстрованим державним органом реєстрації 

актів цивільного стану. Шлюб надає права подружжю з подальшим 

гарантуванням майнових і немайнових прав, а, наприклад, спільне 

проживання без реєстрації - лише сімейні права [441]. 

Дослідницею Г. Лозовою з юридичної точки зору було виділено два 

найбільш оптимальних визначення поняття «сім’я»: 

- об’єднання осіб, що природно формується в реальному житті, 

ґрунтується на шлюбі, родинних зв’язках, усиновленні чи інших формах 

сімейних відносин між особами та характеризується спільністю духовного, 
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матеріального життя та інтересів, забезпечуючи продовження роду і 

виховання дітей [168, c. 120]; 

- це коло осіб, які пов’язані між собою спільністю життя, а також 

правами й обов’язками, що випливають зі шлюбу, спорідненості, 

усиновлення та інших форм прийняття дітей на виховання та покликаними 

сприяти укріпленню та розвитку сімейних відносин на принципах 

моралі [103, c. 9]. 

На думку А. Байдалакіної, поняття «сім’я», розроблене галузевими 

науками, можливо застосовувати виключно в межах відповідної галузі, а 

тому дуже часто охоплює другорядні ознаки, не характерні для інших 

галузей, і не згадує про конститутивні ознаки сім’ї, які мають 

загальнотеоретичне значення [11, c. 54]. 

Для подолання такого стану речей і відходу від суто галузевого 

трактування поняття «сім’ї», сучасні українські вчені запропонували 

провадити дискурс з точки зору різних методологічних підходів. Логічний 

підхід визначає «сім’ю» як соціальний інститут та фактологічний підхід, що 

відповідно визначає сім’ю як малу соціальну групу та політичний 

інститут [9, c. 85]. Згідно з логічним підходом, сім’я як політичний інститут 

характеризується сукупністю соціально-політичних норм, санкцій і зразків 

поведінки, правами та обов’язками, які регулюють відносини між 

подружжям, батьками, дітьми та іншими родичами. 

Іншими словами, логічний підхід орієнтований на виявлення специфіки 

соціально-політичного феномена сім’ї, що характеризується сукупністю 

стійких, повторюваних ознак. З цієї позиції сім’ю розглядають як форму 

інституціалізації відповідальності, обов’язку та інших соціальних і 

громадянських норм, центром яких є шлюбний союз [203, c. 112]. Поняття 

соціально-політичного інституту відображає значення сім’ї у взаємодії з 

іншими інститутами громадянського суспільства.  

Фактологічний підхід описує розподіл населення за групами, в основі 

якого лежить шлюб і родинні зв’язки. Згідно з цим підходом сім’ю 
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визначають як засновану на шлюбі або кровній спорідненості чи усиновленні 

малу соціальну групу, члени якої пов’язані спільним побутом, взаємною 

відповідальністю та взаємодопомогою. 

Унаслідок аналізу різних підходів до визначення терміну «сім’я» такі 

вчені, як С. Ничипоренко, В. Дерега та К. Арабаджи дійшли висновку, що 

фактологічний і логічний підходи об’єднуються та виступають в якості 

єдиної підстави розгляду сім’ї як малого політичного інституту та як малої 

соціальної групи поняття «шлюб». У більшості визначень «сім’ї» 

об’єднуються обидва підходи: і логічний, і фактологічний, тобто дослідники 

виходять із того, що сім’я – це соціальна система, якій притаманні одночасно 

риси політичного інституту і малої соціальної групи [69, c. 110]. 

Отже, розглянувши різні підходи до визначення і трактування поняття 

«сім’я», виходячи з її сучасної структури і скерованості державної політики 

захисту сім’ї, більш об’єктивним для політологічного аналізу є трактування 

поняття «сім’я» як інституту громадянського суспільства та малої соціально-

політичної групи, заснованої на добровільному шлюбі, кровній 

спорідненості, усиновленні, члени якої пов’язані спільним побутом, 

взаємною відповідальністю та взаємодопомогою. Цей підхід у визначенні 

терміну обумовлений увагою політологічного дослідження до категорій 

структури сім’ї та стану соціально-економічного й морально-психологічного 

захисту соціально вразливих груп. Держава бере на себе зобов’язання 

захисту саме такої моделі сім’ї, яка гарантує вирішення важливих суспільних 

завдань, через важливу роль у процесі соціалізації людини й інтеграції 

особистості у процеси громадянського суспільства і є основою національного 

й державного розвитку в умовах подолання наслідків кризових явищ 

суспільно-політичного життя.  

Таким чином, ми довели, що сім’я виступає як мала соціально вразлива 

група і важливий елемент функціонування громадянського суспільства, 

вимагає належного функціонування політичного інституту, а саме системи 

органів соціального захисту в умовах кризової трансформації суспільства і 
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держави, а також формує політичний процес – оновлення соціальних 

стандартів.  

Дослідження державної сімейної політики набуває актуальності в період 

підвищення рівня соціальних загроз і небезпеки, що найяскравіше 

проявляється в період кризових явищ та власне кризи. На думку І. Забеліної, 

дослідження поняття «кризи», методологія та прикладний інструментарій її 

регулювання, який дозволяє прогнозувати і на цій основі мінімізувати 

негативні наслідки кризи, в українській науці, на відміну від західної, 

розроблено досить слабко [109, c. 345]. 

Характеризуючи поняття суспільно-політична криза, перш за все слід 

розглянути поняття «криза» – одне з найбільш складних понять суспільного 

розвитку, адже має чимало змістових відтінків інтерпретацій та сутнісних 

характеристик. Сам термін походить від грецького «krisis» – різкий перелом, 

тяжкий перехідний стан, крайня точка падіння, гостра нестача, 

невідповідність [150, c. 112]. У сучасному розумінні «криза» – це крайнє 

загострення суперечностей у соціально-економічній та політичній системі, 

що загрожує її життєстійкості в навколишньому середовищі [127, c. 7].  

У нашому дослідженні ми говоримо про конкретну кризу, яка склалася в 

Україні й набула найбільш гострої фази з 2013 р. Щоб зрозуміти сутність і 

визначити її вплив на суспільство і, зокрема, на сім’ю, потрібно оцінити 

причини кризових явищ, бо саме причини визначають характер і зміст 

загострення суперечностей. 

Дослідники А. Ткаченко, Ю. Калюжна [405], Л. Костецька [150]. 

звернули увагу на те, що причини кризи поділяються на об’єктивні (пов’язані 

з циклічними потребами модернізації та реструктуризації), суб’єктивні, що є 

наслідком помилок в управлінні; природні, обумовлені зміною клімату, 

землетрусами, повенями та іншими природними катаклізмами, а можуть 

мати й техногенний характер, пов’язаний із діяльністю людини.  

На думку А. Градова та Б. Кузіна, причини кризи можуть бути 

зовнішніми – зумовленими тенденціями і стратегією макроекономічного 
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розвитку або навіть розвитку світової економіки, конкуренцією, політичною 

ситуацією в країні, і внутрішніми – пов’язаними з ризикованою стратегією 

маркетингу, внутрішніми конфліктами, недоліками в організації 

виробництва, недосконалістю управління, інноваційною та інвестиційною 

політикою [58, c. 510]. 

Дослідник Ю. Мацієвський наголошував на тому, що криза є 

характеристикою стану певного об’єкту [175, с. 154-155]. У дослідженні 

таким об’єктом виступає державна політика, яку здійснюють сучасні 

політичні інституції в Україні. Погоджуючись з автором, ми підсумовуємо, 

що криза на сучасному етапі розвитку України зосереджена на якості об’єкту 

(державної політики) і має системний характер, поєднуючи в собі відсутність 

стабільності декількох об’єктів (виконавча і законодавча влада, місцеве 

самоврядування, громадянське суспільство), які втратили ефективний потік 

політичних обмінів і здатність запобігати загрозливим явищам. 

Ситуацію стагнації, коли влада втрачає контроль над суспільними 

процесами через відсутність політичної і соціальної мобільності, дослідники 

Ю. Розенталь і Б. Піджненбург називають кризовою ситуацією ту, яка 

позначена високою небезпекою, загальним станом невпевненості та 

відчуттям невідкладності [464, р. 3]. Стан невпевненості Ю. Мацієвський 

вважає умовою кризи, а не її проявом, бо саме невпевненість  проявляється у 

неефективності дій політичного керівництва у нестабільній ситуації, що 

потім викликає порушенням якостей державної політики [175, с. 158]. У 

2017 р. дослідником С. Гутою було розглянуто питання визначення сучасної 

кризової ситуації в Україні такою, що була викликана воєнно-політичними 

чинниками, а саме – порушення регіональної обстановки на певній території 

або держави в цілому, що вимагає вжиття оперативних та ефективних 

механізмів державного управління [63, с. 119].  

Аналізуючи порушення якості політичного режиму в України, стагнацію 

в економіці, зміну суспільних відносин і незавершеність трансформації 

системи суспільно-економічних відносин визначаємо, що кризова ситуація є 



47 
 

системною. Через військово-політичний конфлікт і неефективність дій 

політичної влади криза набула у 2013 - 2014 рр. фази загострення суспільно-

політичних протиріч, що триває дотепер, а політичне керівництво поступово 

впроваджує зміни механізмів політичного та соціального процесів. Отже, 

виходячи з вище зазначеного формулюємо наступне визначення поняття 

«суспільно-політична криза» для нашого дослідження – це кризова ситуація, 

яка характеризується погіршенням якості суспільних, економічних і 

політичних відносин у відповідь на внутрішні фактори нестабільності і 

зовнішні виклики безпеки державності. 

Отже, понятійно-категоріальний апарат державної політики у сфері 

соціального захисту сім’ї в умовах суспільно-політичної кризи є досить 

розробленим вітчизняними та зарубіжними дослідниками і включає широке 

коло категорій і понять, підходів і концепцій.  

Характеризуючи методологічну основу дослідження державної політики 

у сфері соціального захисту сім’ї в умовах суспільно-політичної кризи на 

прикладі Донецької області, слід враховувати її компаративний та 

міждисциплінарний характер. Проблема вимагає використання методів 

суміжних наук та їх синтезу при головуванні власно політологічних методів 

дослідження. 

Дослідження здійснено на основі загальнонаукових та спеціальних 

методів. Загальнонаукові методи: аналітико-синтетичний, статистичний, 

логічний, узагальнення – дозволяють аналізувати синхронні процесі. 

За допомогою методу аналізу та синтезу автору вдалося з’ясувати, що 

в основі державної політики у сфері соціального захисту сім’ї знаходиться 

широке коло проблем і питань, які мають економічне, соціальне, морально-

етичне, екологічне підґрунтя. Окремий аналіз роботи центральних, 

регіональних і місцевих політичних інститутів в умовах реформування 

дозволив виявити актуальні запити сім’ї перед державою в умовах кризової 

ситуації. 
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При аналізі державної політики у сфері соціального захисту сім’ї 

використовувався метод порівняння, який на основі співставлення 

регіонального та загальнонаціонального механізму сімейної політики 

дозволив виділити перспективні напрями подальшого розвитку засобів 

соціального супроводу сім’ї в умовах оновлення змісту внутрішньої політики 

України. 

Залучення статистично-описового методу надало можливість розкрити 

ефективність сімейної політики Уряду і місцевих органів самоуправління 

через аналіз кількісно-якісних показників рівня прибутків і видатків 

домогосподарств, рівень їх заможності за місцем проживанням та кількістю 

членів сім’ї на тлі стрімкого соціально-економічного спаду, як по країні, так і 

в Донецькій області. 

Поряд із загальнонауковими методами використовувалися методи 

спеціально наукові, які безпосередньо спрямовувалися на об’єкт дослідження  

- механізми державної політики у сфері захисту сім’ї. Використання 

політологічних методів: структурно-функціональний аналіз, системно-

генетичний, культурологічний, інституційний, соціологічний методи, метод 

контент-аналізу, метод аналізу політичного наративу дозволило всебічно і 

комплексно дослідити теоретичну і практичну площину державної політики 

в галузі соціального захисту сім’ї.  

Метод структурно-функціонального аналізу дозволив проаналізувати 

ціннісні орієнтири та розкрити реальний зміст і спрямованість внутрішньої 

політики у сфері державної соціальної підтримки сім’ї (пронаталістська 

спрямованість, акценти на боротьбі із соціальним сирітством, соціальної 

медіації, підтримки державою та місцевими органами сімей вразливих 

соціальних категорій). 

Системно-генетичний та інституційний методи надали змогу 

досліджувати особливості сучасної системи державної політики щодо 

проблем сім’ї та виділити ті основні ключові внутрішні й зовнішні 
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детермінанти, які стали поштовхом для трансформації органів соціального 

захисту в умовах загострення суспільно-політичної кризи у 2013 – 2018 рр.  

Застосування культурологічного методу дало можливість виявити 

залежність процесу формування інституту соціального захисту від рівня 

розвитку суспільно-політичної культури, що дало можливість визначити 

вплив соціально-демографічних процесів на стабілізацію/дестабілізацію 

політичної системи, надати оцінку цьому процесу з точки зору загального 

блага, справедливості, свободи й інших цінностей.  

Предмет дослідження також спричинив використання соціологічного 

методу, який передбачає з’ясування соціальної зумовленості політичних 

явищ, зокрема, впливу на внутрішню політичну систему соціально-

демографічної структури, сімейно-шлюбних відносин, культури, ідеології 

[302, c. 19], було проаналізовано вплив сімейно-демографічних процесів на 

модернізацію системи державного соціального захисту сім’ї.  

Метод контент-аналізу дав змогу проаналізувати державні програми з 

підтримки сім’ї, молоді та дітей та визначити зміну в пріоритетах на різних 

етапах розвитку країни спираючись на акценти в текстових джерелах.  

Метод аналізу політичного наративу дозволив розглянути взаємозв’язок 

оновлення законодавчих і регламентуючих норм з потребами перегляду 

механізму державного захисту сім’ї. Завдячуючи означеному методу було 

виявлено, що вітчизняна нормативна база сімейної політики переживає 

процес трансформації через оптимізацію та імплементацію європейських 

норм соціальної політики. 

Також у дослідженні використовувався метод моделювання, який 

дозволив краще зрозуміти соціально-демографічні процеси та їх вплив на 

зміну політичних дій влади. 

На основі отриманих знань щодо сучасного рівня здійснення сімейної 

політики був застосований прогностичний метод для побудови можливих 

сценаріїв модернізації системи органів і закладів соціального захисту сім’ї в 
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Україні. Для узагальнення отриманих результатів дослідження ми 

використовували абстрактно-логічний підхід. 

Застосування історико-правового методу допомогло автору відстежити 

генезис та трансформацію політичної думки щодо визначення місця захисту 

сім’ї в соціальній політиці, виявлення суті розвитку та змін соціальних 

стандартів і гарантій протягом суспільно-політичної кризи.  

Для розкриття об’єкта наукового дослідження матеріал дослідження був 

викладений за проблемно-порівняльним принципом, бо саме він дозволяє 

найбільш ефективно розв’язати поставлені перед нами завдання опису стану 

суспільства на тлі суспільно-політичних процесів як в Україні, так і в 

Донецькому регіоні. У розгляді проблеми нормативно-правового 

забезпечення та інституційної складової сімейної політики науковий матеріал 

побудований за проблемно-історичним та проблемно-прогностичним 

принципом. Принцип раціоналістичного аналізу концептуальних і 

практичних засад дозволив проаналізувати якість здійснення соціального 

захисту сім’ї державою на прикладі Донецької області. 

Усі науково-пошукові та аналітичні дії робилися автором на підставі 

наступних наукових принципів: об’єктивності – відображення суспільної і 

політичної дійсності в науковому знанні, відтворення її такою, якою вона 

існує реально; всебічності – аналіз нормативної, інституційної та 

функціональної складових державної політики у взаємозв’язку і взаємодії з 

іншими, близькими до них суспільними явищами; конкретності – детальний 

аналіз політичних, соціальних, економічних, морально-етичних та 

екологічних умов, у яких перебуває українська сім’я, виділення головних, 

суттєвих властивостей, зв’язків і тенденцій її розвитку у Донецькій області як 

проблемному регіоні; історичності – розгляд функціонування державних 

інститутів соціального захисту сім’ї з урахуванням історичного взаємозв’язку 

та поступової трансформації. 

Окреслені принципи разом із різними науковими методами 

реалізовувалися із застосуванням системного підходу, який розглядає 
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державний соціальних захист сім’ї як систему інституцій і процесів, 

взаємозв’язок яких зумовлює її цілісні властивості. Саме системний підхід 

дозволив розглянути сімейну політику у взаємозв’язку із суспільно-

політичною, економічною, соціально-демографічною сферами, 

проаналізувати їх взаємовплив та рівень взаємозалежності.  

Отже, категоріально-понятійний апарат дослідження є достатньо 

розроблений вітчизняною та західною наукою. Він дозволяє зрозуміти 

важливі аспекти державної політики у сфері соціального захисту сім’ї в 

умовах суспільно-політичної кризи. Трактування та визначення 

представників різних наукових шкіл, тривалі політологічні дискусії свідчать 

про актуальність вироблення загальних підходів до розуміння сутності 

окремих категорій і понять, які представляють значний інтерес у дослідженні 

державної політики у сфері захисту сім’ї. Визначені та охарактеризовані 

категорії та поняття, такі як «державна політика», «соціальна політика», 

«соціальний захист», «сім’я», «суспільно-політична криза» дозволяють 

досягти конкретної мети дисертаційної роботи й одночасно демонструють 

актуальність дослідження життєво важливих для українського суспільства 

елементів сучасного життя, а саме здійснення державної політики 

соціального захисту сім’ї на прикладі регіональної практики в умовах 

загострення суспільно-політичної кризи та поглиблення євроінтеграційних 

процесів. Методологічна основа дисертації є сукупність використання 

загальнонаукових та спеціально-наукових методів, підходів, принципів, що 

виходять з самого предмету дослідження. Використання комплексу 

методологічних підходів наукового дослідження надає можливість розкрити 

сутність об’єкту на принципах об’єктивності, історизму, конкретності, 

системності наукового аналізу 

Висновки до Розділу 1. 

Таким чином, теоретико-методологічною основою дисертації стали 

праці зарубіжних і вітчизняних авторів, присвячені характеристиці та 

визначенню понять та категорій, які становлять об’єкт та предмет 
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дослідження. Зокрема це поняття та категорії як «державна політика», 

«державна сімейна політика», «політика», «державне управління», 

«соціальна політика», «сімейна політика», «соціальний захист», «соціальні 

гарантії та стандарти», «суспільно-політична криза». Враховуючи різні 

підходи та тлумачення, у дисертації автор вважає доцільним під «політикою» 

розуміти процес прийняття рішень та виконання дій з метою досягнення 

конкретної мети. Сім’я, беручи до увагу політологічний характер роботи, – 

це інститут громадянського суспільства, який при цьому є малою соціально-

політичною вразливою групою суспільства. Вона заснована на 

добровільному шлюбі, кровній спорідненості, усиновленні, члени якого 

пов’язані спільним побутом, взаємною відповідальністю та взаємодопомогою 

і це, у свою чергу, вносить свої корективи у відповідну галузь державної 

соціальної політики. Державна соціальна політика, виходячи з предмету 

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, 

яка спрямована на громадянський інститут сім’ї з метою його збереження, 

зміцнення й розвитку, захисту інституційних прав та інтересів. Державна 

політика соціального захисту сім’ї здійснюються через соціальне 

забезпечення, яке в дослідженні визначається як комплексний суспільно-

політичний механізм соціального захисту, спрямований на задоволення 

життєво важливих потреб людей в складних умовах і забезпечують 

прийнятний рівень життя за рахунок страхових, бюджетних і добродійних 

коштів. Автор вважає доцільним для розкриття об’єкту дослідження 

тлумачити суспільно-політичну кризу як кризову ситуацію, яка 

характеризується погіршенням якості суспільних, економічних і політичних 

відносин у відповідь на внутрішні фактори нестабільності та зовнішні 

виклики безпеки. Завдяки теоретико-методологічному зв’язку означених 
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категорій автором сформований повноцінний понятійно-категоріальний 

апарат, що дозволяє розкрити об’єкт і предмет дисертації. 

Політологічний аналіз державної політики у сфері захисту сім’ї в умовах 

суспільно-політичної кризи України вимагає застосування загальнонаукових 

підходів, принципів та методів, які в першу чергу випливають з об’єкта й 

предмета роботи. При цьому комплексний характер дослідження вимагає 

використання методів суміжних дисциплін. 

Аналіз стану вивчення проблеми довів, що сьогодні існує широке коло 

наукових праць, присвячених окремим проблемам державної політики, з 

проблем сім’ї та її соціального захисту з боку держави, праці присвячені 

питанню здійснення державою соціального захисту сім’ї в умовах суспільно-

політичної кризи та дослідження, об’єктом яких є регіональний вимір 

державної політики соціального захисту сім’ї в умовах кризи, а саме в 

Донецькій області.  

Джерельну основу дисертації становлять різноманітні документи від 

нормативних, актових, діловодних документів до статистичних матеріали та 

матеріалів засобів масової комунікації, які в сукупності з науковими працями 

дають можливість досягти мети дослідження.  

Основні наукові результати, отримані під час дослідження теоретико- 

методологічних основ інституційної і законодавчої бази соціального захисту 

сім’ї, опубліковано у працях автора [229]. 
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РОЗДІЛ 2. 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ ЗАХИСТУ СІМ’Ї 

 

2.1 Законодавчо-правове регулювання соціального захисту сім’ї 

Суспільно-політична криза суттєво вплинула на рівень життя 

української сім’ї. Соціальні, політичні ризики як зовнішні чинники впливу на 

механізм функціонування політичної системи України спричинили у 2014 - 

2018 рр. процес оновлення елементів політичного процесу. За моделлю 

Д. Істона [461], першим кроком оновлення політичної системи, і зокрема 

сімейної політики, став факт перегляду існуючих політичних норм, які 

забезпечували розподіл цінностей і ресурсів. На «вході» політичної системи 

у 2014 р. вимогою суспільства була підтримка державою соціально вразливих 

сімей в умовах кризи, що стало можливим за сприяння оновленого 

політичного керівництва. Зацікавленість влади в забезпеченні соціальної 

безпеки суспільства на «виході» політичної системи  стала запорукою 

модернізації нормативно-правових актів сімейної політики. Саме політичне 

рішення та  дія у вигляді зміни законодавчої складової сприяли 

трансформації всієї системи надання соціальних послуг для сім’ї, її окремих 

членів. У 2013 - 2018 рр. було переглянуто значну частину існуючої 

нормативної основи сімейної політики. Відбулася довготривала політична 

дія, а саме: систематизація й оптимізація категорій соціально незахищених 

верств населення, поглиблення відповідальності батьків за виховання та 

догляд за дитиною, подолання ґендерних стереотипів, вирішення проблем 

вимушених переселенців і мігрантів, перегляд принципів адресної допомоги. 

Чинне законодавство збагачує новим і більш сучасним інструментарієм 

органи соціального захисту, що створює умови для реалізації дієвого 

механізму подолання загроз та пом’якшення наслідків кризових явищ. 

Основою законодавчої регуляції державного соціального захисту сім’ї є 

Конституція України в редакції від 2014 р. Ст. 1 КУ проголошує Україну 
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соціальною державою, що покладає на державні органи першочергове 

завдання захисту соціально-економічних прав громадян. Ст. 48 гарантує 

достатній життєвій рівень сім’ї в Україні, основними показниками якого 

виступають забезпеченість членів сім’ї одягом, їжею та послугами. Частина 3 

ст. 51 наголошує, що сім’я, поряд із материнством і дитинством, 

охороняється державою. Важливою є ст. 63, яка гарантує захист сімейної 

етики, тобто кожен громадянин має право не давати свідчення проти членів 

своєї родини в разі порушення проти одного з них слідства або справи [145]. 

Відповідно до КУ розроблена і діє Концепція державної сімейної 

політики 1999 р. (далі - Концепція), яка регламентує загальну стратегію, 

пріоритетні напрями державної сімейної політики, передбачає здійснення 

системи заходів тощо. У документі визначено найбільш вразливі категорії 

сімей, які вимагають дієвої державної  та суспільної підтримки, а саме сім’ї з 

дітьми, особливо багатодітні; неповні сім’ї, з яких дітей виховує одна мати 

або один батько; сім’ї з дітьми-інвалідами; сім’ї людей похилого віку; сім’ї, у 

яких немає годувальника, сім’ї, у яких відсутні стабільні джерела 

доходів [297].  

Згідно з Концепцією, основними принципами державної сімейної 

політики є суверенітет і автономія сім’ї у прийнятті рішень щодо свого 

розвитку, диференційований підхід до надання державою гарантій 

соціального захисту сім’ї, паритетна рівновага та партнерство між жінками і 

чоловіками в усіх сферах життя, соціальне партнерство сім’ї та держави, що 

здійснюється на основі розподілу відповідальності за сім’ю між батьками, 

дітьми, іншими членами сім’ї та державою, пріоритетність інтересів кожної 

дитини незалежно від того, у якій сім’ї вона виховується, наступність 

поколінь, що забезпечується передачею нащадкам сімейних, національних і 

культурних здобутків, традицій, звичаїв [70, c. 81-82]. 

Основним напрямком сімейної політики, згідно Концепції, є сприяння 

життєдіяльності сім’ї та її стабільного розвитку; поліпшення охорони 

здоров’я членів сім’ї, сприяння сім’ї у вихованні дітей та їх всебічного 
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розвитку, створення умов для дозвілля, культурного відпочинку й 

оздоровлення членів сім’ї. У тексті Концепції влада визначає такі 

прогресивні компоненти соціального захисту, як: страхова сімейна медицина, 

дитячі будинки сімейного типу, створення кризових закладів для 

тимчасового проживання вагітних жінок, матерів із дітьми. Особливо це 

важливо в умовах існуючої проблеми соціальних ризиків для ВПО та сімей 

УБД. 

Отже, ми можемо зазначити, що Конституція України та Концепція 

державної сімейної політики заклали підвалини для формування сучасної 

системи нормативно-правового забезпечення сімейної політики як 

невід’ємної частини внутрішньої політики публічної влади. Але різні 

соціально-політичні процеси та економічна нестабільність вимагають 

перегляду деяких існуючих норм для створення дієвого механізму подолання 

ризиків соціальної небезпеки для сім’ї та її членів. У 2014 р. відбулося 

оновлення структур влади України засобами проведення позачергових 

виборів Президента та Верховної Ради України. Для подолання можливого 

політичного колапсу та відновлення політичного балансу в механізми 

прийняття стратегічних і поточних політичних рішень влади України між 

провідними партіями Парламенту VIII скликання було підписано Угоду про 

Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна». Основні пункти ХV 

розділу Угоди про Коаліцію визначили перспективні напрямки модернізації 

внутрішньої і сімейної політики як всеохоплюючої соціально-гуманітарної 

реформи. Серед основних напрямків коаліція визначила оптимізацію пільг і 

системи соціального страхування, спрощення механізмів оформлення та 

надання соціальної допомоги, впровадження справедливої системи адресного 

надання пільг і компенсацій, перегляд стандартів соціальних послуг, 

створення мережі неприбуткових закладів і організацій з надання соціальних 

послуг [417, с. 61]. Задекларований план трансформації соціального захисту 

населення і сім’ї створив базу для оновлення нормативно-правової та 
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інституційної основи процесу відновлення стабільності й балансу політичної, 

соціальної системи як фактору подолання суспільно-політичної кризи. 

Сьогодні існує розгалужена система національних нормативно-правових 

актів регуляції здійснення державою сімейної політики. Серед широкого кола 

законодавчих документів слід виділити:  Кодекси України, Закони України, 

ініціативи Президента України, підзаконні акти (нормативні акти 

центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування: 

постанови, накази, розпорядження), державні та регіональні цільові 

програми, міжнародні правові угоди й акти (конвенції, декларації). 

Загалом ці нормативно-правові акти складають єдину систему 

законодавчого регулювання системи захисту сім’ї в Україні й регламентують 

діяльність державних інституцій різного рівня з метою всебічної та повної 

реалізації покладених на неї державою соціальної і гуманітарної функцій. 

Сімейний кодекс України, прийнятий у 2002 р. закріпив у 

національному законодавстві правовий статус сім’ї (ст. 5), права та обов’язки 

її членів, визначив сутність державного регулювання майнових і не майнових 

прав та питання усиновлення. Принципи державної охорони сім’ї, викладені 

у ст. 6, роз’яснюють створення умов для материнства й батьківства, 

зміцнення сім’ї, морального й матеріального заохочення материнства та 

батьківства, підтримки пріоритету сімейного виховання дитини, державного 

піклування й підтримки дітей-сиріт. 

На виконання означених принципів захисту сім’ї в Кодексі діють 

стст. 17-19, що визначають механізми надання допомоги органом опіки та 

піклування особам у здійсненні ними своїх сімейних прав і виконанні 

сімейних обов’язків, захисту сімейних прав та інтересів з боку держави й 

відповідних органів виконавчої влади. У СКУ права та обов’язки по 

утриманню (аліменти, матеріальна допомога) розкриті в положеннях 9 глави. 

Визначення та захист прав батьків під час застосування допоміжних 

репродуктивних технологій (визначення статусів матері й батька, реагування 

органів судової та виконавчої влади у випадках порушення прав материнства 
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та батьківства) викладені у главі 12. Механізми вирішення спорів щодо 

участі у вихованні дитини батьками сформульовані у главі 13. Порядок 

отримання тимчасової державної грошової допомоги (ст. 9). Глава 15 

гарантує контроль з боку держави за сплатою аліментів. Особливим є розділ 

ІV, що суворо регламентує механізми влаштування дітей сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування, що є однією з найпроблемніших 

ланок державної політики у сфері соціального захисту сім’ї та її членів. 

Окреслюється правове поле функціонування та державна відповідальність і 

підтримка важливих сімейних інститутів таких, як прийомна родина або 

дитячий будинок сімейного типу. Загалом СКУ створює широке поле 

державного захисту як самої сім’ї, так і її членів у разі порушення законних і 

невід’ємних прав та надає гарантії державного захисту через спеціальні 

органи (опіки, освіти, охорони здоров’я) [371]. 

Соціальний захист сім’ї також здійснюється положеннями Кодексу 

законів про працю України у ст. 182 про надання додаткових відпусток 

батькам, які всиновили дитину старше трьох років [140]. У зв’язку із 

поглибленням євроінтеграції з 2014 р. триває робота над розробкою нового 

Трудового кодексу України (далі – ТК України). На сьогодні ВРУ прийнято 

проект ТК України в другому читанні і внесені до нього, важливі для 

соціального захисту членів сім’ї, антидискримінаційні поправки, які 

визначили, що сімейний стан, сексуальна орієнтація та гендерна ідентичність 

не мають бути підставою для відмови робітнику в процесі працевлаштування 

або зміни якості виконання умов трудового договору [415]. 

Кримінальний кодекс України та Кодекс України про адміністративні 

правопорушення регламентують відповідальність членів сім’ї за заподіяння 

один до одному насильницьких дій [141]. Україна у 2007 р. ратифікувала 

Конвенцію про стягнення аліментів за кордоном, яка вирішує проблему 

сплати аліментів батьками на дитину, коли останні знаходяться за межами 

юрисдикції державних органів [144]. Реалізація Конвенції та проблема з 

виплатою аліментів спричинила в грудні 2017 р. внесення до Кодексу 
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України про адміністративні правопорушення поправок щодо посилення 

захисту прав дитини на належне утримання шляхом удосконалення порядку 

примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів [248]. Відтепер 

Державна виконавча служба за спрощеною процедурою заборонить виїзд за 

кордон та обмежить у праві користування автотранспортними засобами 

(окрім випадків, коли порушник заробляє на життя за допомогою 

транспортного засобу), у праві на полювання та використання зброї (окрім 

військовослужбовців) тих батьків, які понад 6 місяців сукупно не сплачували 

аліменти своїй дитині, а також позбавлення батька (матері) права на згоду 

іншого з батьків на виїзд дитини за кордон [111]. 

Цивільне законодавство України захищає сім’ю та її членів через 

законодавче врегулювання норм опіки, опікунства, піклування. Глава 6 

цивільного кодексу України чітко визначає права та обов’язки опікуна 

(піклувальника) і підопічного, роль органу опіки у догляді за дотриманням 

законності дій сторін, захищає матеріальні й нематеріальні права та інтереси 

сторін опіки і піклування [434]. Цивільно-процесуальним кодексом України 

визначаються механізми подання судових позовів і розгляду судом у 

загальному (питання опіки над членом сім’ї) та спрощеному (сплата 

аліментів, поділ майна) порядку справ щодо сімейних відносин [435]. 

Існування в системі цивільного законодавства норм державного захисту 

матеріальних і нематеріальних прав членів сім’ї є однією з гарантій з боку 

держави щодо дотримання індивідуальних прав громадян.  

Важливими у формуванні нормативно-правового забезпечення з питань 

сімейної політики є законодавчі ініціативи Президента України. Президентом 

України у період 2014 - 2018 рр. було висунуто важливі й актуальні в умовах 

падіння реального рівня життя укази та розпорядження, у яких акцентується 

увага на реакцію на суспільно-політичні виклики [330], поліпшення умов 

життя дітей-сиріт [314], сімей учасників АТО/ООС [261], покращення 

соціального захисту осіб з інвалідністю [294] та забезпечення додаткових 

соціальних гарантій окремим категоріям громадян [305]. Означені 
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законодавчі ініціативи Президента України стали основою майбутніх Законів 

України та внесли корективи в планування здійснення соціальних гарантій у 

державних бюджетах 2016 – 2018 рр.  

Закони України є більш конкретними у формуванні політико-правового 

поля відповідальності держави перед суспільством у справах соціального 

захисту сім’ї. Станом на травень 2018 р. діє розгалужена система «сімейних» 

Законів України, прийнятих наприкінці 1990-2010-х рр., які загалом 

регламентують механізми надання державної соціальної допомоги сім’ям, 

виконання соціальних гарантій, організації роботи соціальних служб і 

центрів.  

Серед загальної кількості законів, що вибудовують інституційну основу 

державної політики у сфері захисту сім’ї виділяємо наступні групи: 

- закони, що регламентують дії держави безпосередньо щодо 

соціального захисту сім’ї; 

- закони щодо соціального супроводу соціально-вразливих верств і 

соціального забезпечення населення; 

- закони, що регламентують діяльність органів соціального захисту; 

- закони щодо регуляції суспільно-політичних процесів в умовах кризи; 

- закони, що визначають трудову діяльність і пенсійне забезпечення; 

- закони щодо бюджету України.  

Відповідно до спеціалізованого Закону України «Про державну 

допомогу сім’ям з дітьми» призначаються такі види державної допомоги, як: 

допомога у зв’язку з вагітністю та пологами, одноразова допомога при 

народженні дитини, допомога по догляду за дитиною до досягнення нею 

трирічного віку, допомога на дітей, які перебувають під опікою чи 

піклуванням, допомога на дітей одиноким матерям [258]. Зокрема, цим 

нормативним актом підкреслюється значимість сім’ї з дітьми, які потребують 

першочергового права на соціальний захист та соціальний супровід держави.  

Законодавство України розглядає не тільки матеріальний аспект захисту 

сім’ї як суспільного інституту, а й моральний. Прикладом цього слугує Закон 
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України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», прийнятий 

у 2017 р. Нормативний акт, зокрема, визначає державний правовий механізм 

запобіганню та подоланню наслідків насильства над членами сім’ї не 

залежно від факту спільного проживання, надає роз’яснення новим 

юридичним поняттям «дитина-кривдник», «домашнє насильство», «оцінка 

ризиків (насильства)», «програма для кривдника», «булінг» та збільшує 

сферу державних заходів по відношенню до постраждалої особи. Державні 

соціальні органи, центри та служби отримують право вести облік таких 

проблемних сімей, здійснювати психологічну, фізичну реабілітацію 

постраждалих та профілактичну роботу з потенційними «проблемними» 

членами сім’ї. Закон надає право державним соціальним службам 

притягувати до цивільної й адміністративної, а в разі важких випадків, і до 

кримінальної відповідальності «кривдників» та осіб, які проявили 

бездіяльність у попередженні актів насильства. Цей Закон є актуальним в 

умовах наростання соціальної напруги в українському суспільстві на тлі 

важких випробувань війною, збіднінням і політичною нестабільністю [266]. 

Велика група законів регламентує загальний державний механізм 

соціального захисту населення, що безпосередньо впливає на якість життя 

сім’ї. Закон України «Про державні соціальні стандарти та державні 

соціальні гарантії» [257] у редакції 2017 р. є основою державного 

соціального забезпечення соціально вразливих верств населення. Метою 

закону є унормування державних соціальних обов’язків перед населенням у 

першу чергу через підтримку належного рівня матеріального забезпечення. 

Держава керується принципами диференціації до визначення норм 

матеріального забезпечення. Закон дає роз’яснення системі та класифікації 

соціальних нормативів (споживання, дохід, забезпечення сім’ї). Значення 

Закону в тому, що саме він закладає основи формування соціальних виплат. 

Тобто прописані розмір грошових адресних соціальних фондів, а саме частку 

від доходів домогосподарств або від мінімальної заробітної плати тощо. 

Зокрема, на законодавчому рівні чітко було зафіксовано, що не розмір 
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соціальної допомоги повинен визначатися виходячи з величини видаткової 

частини бюджету, а навпаки – видаткова частина бюджету, призначена на 

соціальні виплати, формується виходячи з величини прожиткового мінімуму 

і даних про кількість громадян, які потребують державної соціальної 

підтримки [420, c. 65]. Означений закон доповнюють нормативні акти, які 

більш широко розкривають права різних верств населення на державну 

допомогу.  

Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим 

сім’ям» в редакції 2018 р. встановлює поняття малозабезпечена родина, 

визначає порядок і розміри державної соціальної допомоги [259]. ЗУ «Про 

межу малозабезпеченості» в редакції 2018 р. встановлює величину 

середньодушового сукупного доходу, який повинен забезпечувати 

непрацездатну особу споживанням товарів і послуг на мінімальному рівні. 

Закон окреслює, що сім’ї, які мають сукупний доход, що не перевищує 

величини вартості межі малозабезпеченості, мають право на одержання 

державної грошової допомоги [298]. 

Унаслідок тимчасової окупації частини території України та військових 

дій з’явилася нова категорія соціально вразливого населення – внутрішньо 

переміщена особа, що було закріплено у ЗУ «Про забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб» 2015 р. Закон визнає наступні права ВПО: 

право на єдність родини, право на допомогу з боку державних і місцевих 

органів у пошуку і возз’єднанні членів родини, безпечні умови життя і 

здоров’я, створення належних умов для проживання й компенсацію за оплату 

житлово-комунальних послуг, влаштування дітей у дошкільні та 

загальноосвітні заклади, забезпечення лікарськими засобами, отримання 

гуманітарної і благодійної допомоги, безкоштовне переміщення на попереднє 

місце проживання після деокупації територій. Для регуляції соціального 

захисту сім’ї важливими є положення закону про облік ВПО та його 

здійснення у спрощеному порядку із залученням родичів, якщо не має змоги 

зробити це безпосередньо, відновлення всіх соціальних виплат ВПО за 



63 
 

умовою реєстрації, забезпечення ВПО всіма видами реабілітації та створення 

умов для продовження набуття освіти на всіх рівнях: від дошкільної до 

післядипломної. 

Закон визначає чітку відповідальність за супровід ВПО за усіма 

органами влади як центральними, так і місцевими. Зокрема, на обласному 

рівні органи виконавчої влади та місцевого самоврядування повинні 

забезпечувати безпосередній супровід ВПО за допомогою наступних 

процедур: прийняття на облік, створення умов для розміщення (компактні 

місця розміщення ВПО – центри, гуртожитки, модульні містечка, санаторії, 

надання тимчасового відомчого або комунального житла), видачі документів 

або їх заміну, надання безплатного харчування на термін до 1 місяця вразі 

безробіття, вирішення питання з пошуком нової роботи, допомога в 

переміщенні майна, виявлення та допомога сім’ям, які опинилися у складних 

життєвих обставинах (далі - СЖО), здійснення догляду за дітьми-сиротами, 

дітьми з інвалідністю та осіб, над якими встановлено опіку чи піклування. 

Особливо важливим є виявлення дітей, переміщених без супроводження 

батьків та допомогу у встановленні особи дитини, пошуку батьків і 

влаштування у сім’ї родичів, патронажні служби й організації з урахуванням 

потреб дитини [262]. 

Активні бойові дії на Сході країни в межах проведення АТО/ООС та 

здійснення відсічі та стримування збройної агресії проти України 

спричинили появу нової категорії соціально незахищеного населення –

учасників бойових дій або постраждалих внаслідок проведення АТО/ООС. 

Статус і гарантії держави щодо УБД регулює ЗУ «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту» [323], прийнятий у 1993 р. і суттєво 

оновлений у 2014 - 2017 рр. Закон визнає УБД всіх громадян, задіяних в 

АТО/ООС, а це не тільки військові, співробітники СБУ, МВС, а й усі, хто 

брав участь в операції, забезпечували її проведення, а також працівники 

підприємств, установ, організацій, що залучалися до участі у відсічі агресії, 

у порядку, встановленому законодавством [245]. Законом надається повний 
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спектр пільг і допомог, на які має право громадянин та його сім’я, що 

отримали відповідний статус, серед яких найбільш дієвими є отримання від 

держави позачергового права на земельну ділянку або житлову площу, 

часткову компенсацію витрат на житлово-комунальні послуги (від 50 до 

100%), оздоровлення, реабілітацію та навчання за рахунок коштів 

державного бюджету, безоплатний проїзд у громадському і міжміському 

транспорті, зниження розмірів, ставок або повне скасування сплати податків і 

зборів. Важливою соціальною гарантією є позачергове влаштування до 

закладів соціального захисту і безоплатне обслуговування соціальними 

службами і центрами як громадянина з відповідним статусом, так і членів 

його сім’ї. Усі ці пільги надаються для членів сім’ї лише за умов спільного 

проживання і встановлення відповідного цивільного стану (шлюбу, підстав 

спорідненості, фактів усиновлення, оформлення опіки або встановлення 

піклування) незалежно від виду чи форми власності [323]. 

Наступна група законів України регулює організацію та діяльність 

державних органів виконавчої влади у справах сім’ї. Означені акти вищої 

юрисдикції формують чітку вертикально інтегровану структуру соціальних 

органів і служб. ЗУ «Про соціальні послуги», прийнятий у 2003 р., зазнав 

суттєвої редакції у 2011- 2012 рр. з метою посилення державного соціального 

захисту дітей та підтримки сімей з дітьми, наприклад, розширення прав на 

соціальний захист патронатних сімей тощо [320]. 

Означений Закон регулює правові засади надання державних соціальних 

послуг сім’ям та особам, які опинилися у складних життєвих обставинах та 

потребують сторонньої допомоги. Державні соціальні послуги визнаються 

комплексом заходів з надання допомоги тим сім’ям, які не можуть 

самостійно подолати проблеми. Закон чітко вибудовує систему державних 

соціальних органів та центрів, на яких покладено функцію державного 

соціального супроводу сім’ї та її членів у незалежності від місця 

перебування. Закон визначає широкий спектр послуг. Соціально-побутові – 

забезпечення продуктами харчування, м’яким і твердим інвентарем, 
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транспортом, здійснення соціально-побутового патронажу тощо. 

Психологічні послуги – консультації спеціалістів та спеціальна корекційна 

робота. Соціально-педагогічні послуги – організація навчання, виявлення та 

сприяння інтересів і потреб осіб. Соціально-економічні послуги - надання 

натуральної чи грошової допомоги, а також допомоги у вигляді одноразових 

компенсацій. Юридичні послуги – консультування, здійснення захисту прав 

та інтересів осіб. Додатково мають надаватися послуги з працевлаштування. 

Як зазначає законодавець, суб’єкти соціального захисту мають право також 

надавати й платні соціальні послуги [320]. Отже, Законом було встановлено 

напрямок діяльності державних органів, відповідальних за соціальний захист 

сім’ї, а саме: прийняття дій і заходів, які мають комплексну дію з 

попередження, супроводу та подолання наслідків складних життєвих 

обставин. У 2016 - 2018 рр. триває робота з розробки нового законопроекту, 

що змінить сутність і що має змінити форми надання соціальних 

послуг [321]. 

Організацію порядка державної політики з соціальної роботи із сім’ями, 

також визначає ЗУ «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», 

ухвалений Верховною Радою у 2001 р. і оновлений у 2015 -2017 рр. через 

прийняття нових норм в організації роботи поліції та посилення 

відповідальності за вчинення насильства у сім’ї, перегляд стандартів 

політики щодо осіб з інвалідністю. У Законі визначено, що державну 

соціальну роботу із сім’ями провадять не тільки державні уповноважені 

установи й органи, а й фахівці соціальної роботи, фізичні та юридичні особи, 

які надають соціальні послуги, та волонтери, що стало запорукою 

професіоналізації соціальної роботи та підвищення рівня якості надання 

послуг. Законодавець чітко виділяє суб’єкти й об’єкти соціального захисту, 

що створює ефективне нормативне поле діяльності. Суб’єктами соціальної 

роботи визначаються: уповноважені органи, фахівці з соціальної роботи, 

об’єднання громадян, благодійні і релігійні організації, волонтери та 

юридичні й фізичні особи. Об’єктом соціальної допомоги стають сім’ї, діти, 
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молодь, колективні об’єднання та соціальні групи. Держава впроваджує в 

практику механізми соціального супроводу, замість застарілої форми обліку, 

а також практику повноцінної соціальної реабілітації [322]. 

Законодавство регламентує також організаційні засади діяльності 

органів виконавчої й місцевої влади, об’єктом роботи яких є захист прав 

дітей: «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для 

дітей» 1995 р., «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального 

захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» 2005 р. 

Закони зазнали редакції у 2015 - 2017 рр. у зв’язку з децентралізацією та 

змінами державних стандартів обслуговування соціально незахищених сімей.  

Відповідно ЗУ «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні 

установи для дітей» державними органами проводиться цілеспрямована і 

комплексна робота для створення умов набуття дитиною сім’ї та супроводу її 

в разі усиновлення або встановлення опіки чи піклування з гарантією 

дотримання її прав і свобод. Нормативний акт визначає компетенції 

відповідних центрів та служб з метою їх ефективної роботи в питаннях 

соціально-психологічної, роз’яснювальної, соціально-медичної співпраці із 

сім’ями та дітьми в межах державної політики у сфері захисту сім’ї [310]. 

У зв’язку із тимчасовою окупацією АР Крим та військовими діями на 

Сході України, загостренням з 2013 р. суспільно-політичної кризи постала 

потреба у зміні політичного й нормативного підходу до вирішенні нових 

суспільно-політичних проблем. Перш за все, Верховною Радою було 

прийнято групу важливих суспільно-політичних нормативно-правових актів, 

що визначили юридичний статус ситуації, а саме правове регулювання 

захисту громадянських, соціальних та економічних прав постраждалих. 

Зокрема, ЗУ «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на 

тимчасово окупованій території України» передбачає підтримку й 

забезпечення економічних, політичних, соціальних та інших зв’язків із 

громадянами, які опинилися на тимчасово окупованій території. Це важливо 

у зв’язку з появою полілокальних сімей через штучні тимчасові кордони та 
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розрив зв’язків між членами сім’ї, що, на жаль, поглиблюється через 

неможливість відновлення територіальної цілісності України. Державна 

соціальна політика скерована на збереження за громадянами соціальних 

гарантій, пенсійного забезпечення, можливості отримання пільг і допомоги 

від держави [263]. 

ЗУ «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної 

операції» надає державою соціальні гарантії щодо скасування пені та 

штрафів за фінансовими та кредитними зобов’язаннями, несвоєчасну сплату 

за житлово-комунальні послуги для осіб, які перебувають або зареєстровані 

на території проведення ООС, спрощує процедуру реєстрації актів 

цивільного стану [328].  

У межах політичного курсу на подолання наслідків суспільно-

політичної кризи та військової агресії в січні 2018 р. було прийнято ЗУ «Про 

особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету 

України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській 

областях», який визначає особливий порядок забезпечення прав і свобод 

цивільного населення на території окремих районів Донецької та Луганської 

областей (далі - ОРДЛО), збереження майнових прав ВПО на окупованій 

території. Держава продовжує забезпечувати соціальні права громадян на 

основі раніше прийнятих законів і розширює категорію громадян, які мають 

право на додаткові соціальні пільги й допомогу у зв’язку з проведенням з 

2014 р. операції по відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій і Луганській областях [311]. 

Але реальність демонструє складність реалізації зазначених положень, 

через те, що особи, котрі не звернулися до територіальних центрів поза 

межею проведення ООС за відновленням права на отримання пільг і 

допомоги, залишаються без соціальної підтримки держави. 

Перші гендерні нормативно-правові ініціативи у зв’язку з посиленням 

євроінтеграційних процесів з’являються ще у 2005 - 2007 рр. у зв’язку з 

реалізацією Плану дій ЄС-Україна, у якому українська сторона 



68 
 

зобов’язувалася продовжувати політичні зусилля щодо забезпечення рівності 

чоловіків і жінок у суспільстві, політиці та економічному житті [52, c. 17]. У 

Стратегії ЄС щодо України 2007 - 2013 рр. передбачалося максимально 

інтегрувати гендерні проблеми як наскрізні в розробку всіх державних 

програм, що знайшло свою відносну реалізацію у затвердженні ЗУ «Про 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» у 2005 р. [264]. 

На вимогу означеного Закону були розроблені та прийняті Державні 

програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на 

період з 2006 – 2010 рр. та 2013 – 2016 рр. [273; 274]. Після підписання Угоди 

про асоціацію України та ЄС у 2014 р. для України стало обов’язковим 

виконання взятих на себе зобов’язань щодо забезпечення рівних 

можливостей для чоловіків і жінок у сфері зайнятості, освіти та навчання, 

економічної та суспільно-політичної діяльності, а також у процесі прийняття 

рішень. Важливим є концепт подолання проявів гендерної дискримінації і 

сприяння соціального партнерства та діалогу [458, vol. 57].  

Серед Законів України слід виділити окрему групу, у яких соціальний 

захист сім’ї не є об’єктом безпосередньо, але вони через реалізацію своїх 

положень впливають на добробут і стан сім’ї у нашій державі, що є одним з 

головних завдань внутрішньої політики держави. Ст. 3 ЗУ «Про 

приватизацію державного житлового фонду» 1992 р., надає право на 

додаткову житлову площу для сімей з дітьми. У ст. 6 передбачається 

безоплатна передача державного майна у власність багатодітних сімей [315]. 

ЗУ «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» 1999 р. 

та після редакції у 2017 р. (ст. 22) передбачає додаткові умови надання 

допомоги по тимчасовій непрацездатності, по догляду за хворою дитиною 

(під час карантину) або членом сім’ї. Додатково держава гарантує 

нарахування оплати лікарняного у розмірі 100% від середньої заробітної 

плати одному з батькові в разі догляду за хворою дитиною [265].  

ЗУ «Про відпустки» 2000 р. передбачає практичну реалізацію державної 

політики у сфері соціального захисту сім’ї. За редакцією ЗУ від 2018 р. 
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соціальні відпустку працівникам у разі вагітності та пологів, доглядом за 

дитиною до 3-х або 6-ти років (за обґрунтуванням або медичними 

показаннями). Додаткова соціальна відпустка за стст. 18 - 19 терміном не 

більше 17 календарних днів надається робітникам у разі наявності в родині 

двох і більше дітей віком до 15 років (щороку) – 15 календарних днів, 

усиновленої дитини до 15 років – 10 календарних днів, особи з інвалідністю з 

дитинства або матері (батькові) через тривале захворювання та інвалідності 

одного з подружжя – 10 календарних днів, усиновлення (не пізніше 3-х 

місяців після прийняття рішення) у розмірі 54 календарних днів за 1 дитину 

та 70 календарних днів за 2 і більше дітей (одноразово). Відпустки за власний 

рахунок тривалістю до 14 календарних днів за ст. 25 надаються матері або 

батькові, які виховують 2 і більше дітей самотужки, чоловікові, дружина 

якого перебуває у післяпологовій відпустці, матері або батькові (опікуну) для 

догляду за дитиною до 14 років у разі оголошення карантину, працівникам 

для догляду за хворим членом сім’ї тощо [247].  

Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 

2015 р. у межах загальної політики децентралізації місцевої влади змінив 

механізм діяльності місцевих органів соціального захисту. Громада, що стала 

основним суб’єктом територіальної організації влади, тепер самостійно 

формує власний бюджет. Центральна державна влада, у свою чергу, 

залишила за собою більшу частину соціальних трансфертів населенню, щоб 

зберегти соціальний баланс в умовах утворення нових об’єднань 

територіальних громад. Громада має право на формування власного 

територіального і громадського бюджетів, у яких закладаються додаткові 

способи соціальної підтримки населення: одноразові виплати, надбавки до 

пенсій, пільгові матеріальні та нематеріальні послуги, часткове 

відшкодування витрат сім’ї. Цей ЗУ значно позитивно змінює політику 

врахування державою інтересів громади у визначенні пріоритетів розвитку 

людського капіталу регіонів. Державні та комунальні соціальні органи і 

служби попри децентралізацію бюджетного й організаційного порядків 
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продовжують дотримуватися загальнодержавної системи соціального захисту 

сім’ї [260].  

В умовах погіршення рівня життя населення та виконання зобов’язань 

України перед міжнародними кредитно-фінансовим установами у зв’язку з 

наданням кредитів для стабілізації макрофінансової ситуації в Україні змін 

зазнало пенсійне законодавство, що змінило механізм і обсяги нарахування 

пенсійних виплат [312]. 11 жовтня 2017 р. набрав чинності ЗУ «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» [250], 

що впровадив механізм осучаснення загальної системи пенсійного 

забезпечення, а саме дотримання загальних підстав нарахування пенсії, 

автоматичний перерахунок пенсії працюючим пенсіонерам на 01 квітня 

кожного наступного року та скасування спеціального податку для 

працюючих пенсіонерів. Скасовано спеціальні пенсії для робітників 

правоохоронної, суддівської та наукової сфер, а також пенсії за вислугу 

років, зменшено пенсії жінкам, які вийшли на пенсію до досягнення 55 років. 

Тепер нарахування пенсії відбувається із застосуванням середньої заробітної 

плати за останні 2 роки роботи, а не середнього заробітку за роки страхового 

стажу. Але при цьому законодавець встановив норму нарахування пенсії 

лише за наявності не менше, ніж 15 років страхового стажу з поступовим 

його збільшенням до 35 років на 2028 р. До страхового стажу було внесено 

роки перебування у відпустці за доглядом за дитиною з 01.01.2004 р., 

ведення підприємницької діяльності із застосуванням спрощеної системи 

оподаткування в період 1998 - 2017 рр., період військової служби з 2000 р. 

Право на дострокову пенсію було залишено матерям, які виховали п’ятеро 

дітей або осіб з інвалідністю з дитинства [221]. 

Реформа пенсійного забезпечення демонструє політику держави у  

напрямі уніфікації механізмів нарахування та збереження пільг для 

незахищених верств населення, серед яких є сім’ї з дітьми, а також, у яких 

виховується багато дітей, дітей під опікою або дитина з інвалідністю. Це є 

кроком політичної влади до захисту сім’ї та її членів в умовах старіння нації 
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та соціально-економічної кризи, також попередження в майбутньому 

дефіциту Пенсійного фонду України. 

Фінансовим відображенням реалізації державної політики України у 

сфері захисту й соціальної підтримки сімейного будівництва є ЗУ про 

державний бюджет, у якому державні органи виконавчої влади 

регламентують розмір мінімальної заробітної плати та прожиткового 

мінімуму членів сім’ї. Зокрема, у бюджетах 2016 – 2018 рр. спостерігається 

суттєве збільшення соціальних стандартів, що прямо впливають на розмір 

державних соціальних трансфертів для різних категорій сімей та їх 

членів [254 - 255]. 

В умовах євроінтеграційних процесів Україна ратифікувала 

Європейську соціальну хартію у 2006 р., за якою зобов’язалася гарантувати 

додержання п. 16: «Сім’я як головний осередок суспільства має право на 

належний соціальний, правовий та економічний захист для забезпечення її 

всебічного розвитку» [101, c. 5]. Проблема неповних родин і захисту дітей, 

народжених поза шлюбом в Україні з 2009 р., вирішується з дотриманням 

загальноєвропейської і світової практики в межах Європейської конвенції 

про правовий статус дітей, народжених поза шлюбом [99]. 

Первинні акти щодо захисту сім’ї підкріплюються великою базою 

підзаконних нормативно-правових актів, серед яких: розпорядження, 

постанови, які реалізують положення законів. Соціальний захист сім’ї 

регулюється підзаконними актами Кабінету Міністрів України, що 

забезпечує загальнодержавне регулювання діяльності виконавчих органів 

соціального забезпечення. Зокрема, КМУ у березні 2013 р. розробив і 

затвердив Стратегію реформування системи надання соціальних послуг, що  

передбаченає комплексний перегляд законодавства у сфері надання 

державою соціальних послуг, підвищення статусу соціального працівника, 

запровадження політики оновлення механізмів соціального замовлення, 

розбудови інфраструктури комплексних центрів надання соціальних послуг 

та розширення повноважень місцевих адміністрацій з питань організації 



72 
 

надання соціальних послуг, тощо [267]. Керуючись Стратегією, провадилося 

реформування організаційного і практичного компоненту політично-

організаційних механізмів соціального захисту сім’ї в Україні. У 2017 – 2018 

рр. КМУ працює над аналізом попередньої та вироблення нової стратегії 

розвитку органів соціального захисту в площині оптимізації загальної 

політичної системи . 

У зв’язку із завершенням адміністративно-організаційної перебудови 

органів центральної виконавчої влади, що тривала з 2010 р. до 2015 р. КМУ 

затвердив нове Положення про роботу профільного Міністерства соціальної 

політики України, яке закріпило за центральним виконавчим органом 

реалізацію державної політики з питань соціального захисту сім’ї та дітей, 

запобіганню насильства в сім’ї, оздоровлення та відпочинку дітей [285]. 

Урядом також приймаються наступні підзаконні акти, що регламентують 

обсяги фінансування тих чи інших заходів з соціального захисту пільгових 

категорій, а саме: постраждалих учасників Революції Гідності [77], ВПО [75; 

304; 307], членів сімей, які загинули під час участі в АТО/ООС [246; 261; 

324], які опинилися в СЖО [71; 268; 287]. Центральний орган виконавчої 

влади встановлює порядок виготовлення та видачі посвідчень пільговим 

категоріям сімей [74], призначення та виплати державної соціальної 

допомоги сім’ям [182; 253; 289]. Були прийняті типові положення про 

структурні підрозділи з питань соціального захисту, сімей, дітей та молоді 

[292 - 293] та регламентоване питання їх фінансування [75]. Уряд чітко 

визначає статус прийомної сім’ї та дитячого будинку сімейного типу [284; 

288], механізм надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на здійснення соціального захисту та виконання соціальних гарантій [290], а 

також затверджує фінансування комплексних державних програм і планів 

заходів, що стосуються соціального захисту сім’ї [313]. 

Мінсоцполітики провадить власну підзаконну нормотворчу діяльність 

для вирішення конкретних завдань і ситуацій як в питаннях організації, так і 

реалізації механізмів, форм і методів соціального супроводу сім’ї та її членів 
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на практиці. Зокрема, Мінсоцполітики затверджує нормативні підзаконні 

акти, що є обов’язковими в діяльності соціальних центрів, служб та 

організацій у справах соціального захисту сім’ї, дітей та молоді, як от: 

державні стандарти соціального захисту і супроводу дітей-сиріт [269; 288], 

сімей у СЖО [270 - 272]. Визначає форми та порядок надання соціальних 

послуг [271] і методичні рекомендації [182], штатні нормативи центрів 

соціальної підтримки дітей, сімей та молоді [291; 293].  

Важливість цих підзаконних вторинних актів полягає в тому, що вони 

дають можливість прослідкувати практичну реалізацію положень законів 

України. Нормативні акти демонструють широкий спектр питань, які 

вирішує виконавча влада на різних рівнях діяльності як у структурно-

організаційній площині, так і в процесі здійснення заходів державного 

соціального захисту сім’ї. Зокрема, чітка система підпорядкування 

нормативних актів свідчить про високий рівень функціональної взаємної 

звітності структурних підрозділів соціального захисту сім’ї. 

Підзаконні нормативні акти органів центральної виконавчої влади 

знаходять своє продовження та конкретизуються у відповідності до 

регіональних і місцевих потреб громад з питань соціального захисту сім’ї та 

її членів у нормотворчій діяльності обласних державних адміністрацій та 

органів місцевого самоврядування.  

На прикладі Донецької області нормативні акти з питань сімейної 

політики видаються уповноваженими структурними підрозділами Донецької 

обласної державної адміністрації (далі – Донецька ОДА), обласної військово-

цивільної адміністрації: департаментом соціального захисту, службою у 

справах дітей, департаментом у справах сім’ї, молоді та спорту. На 

районному рівні це здійснюється районними державними адміністраціями, на 

рівні міст - виконавчими комітетами [68]. 

Рішення й розпорядження видаються органами місцевого 

самоврядування, зокрема, депутатами обласної, міських, районних у містах, 

районних та селищних рад. Зазначені органи місцевого самоврядування 



74 
 

визначають обсяги фінансування та організаційну структуру соціальних 

служб і центрів, визначають першочерговість забезпечення тих чи інших 

категорій соціально незахищених верств населення пільгами на місцевому 

рівні, приймають відповідні програми та плани розвитку сфери соціального 

захисту сім’ї, дітей і молоді [249; 306]. 

Найнижчою ланкою нормативно-правової діяльності є виконавчі 

комітети міських рад та районні й міські відділи, управління, департаменти у 

справах соціального захисту, сім’ї та молоді. Відповідні органи місцевого 

самоврядування видають розпорядження, накази, пропозиції щодо організації 

поточної роботи структурних підрозділів (центрів, служб, консультацій) та 

визначення відповідальних за виконання та впровадження стандартів, 

порядків соціального супроводу сімей та їх членів у відповідності до 

територіальної юрисдикції. Важливим елементом роботи соціальних служб є 

звітність щодо надання населенню соціальних послуг, товарів та 

консультацій, якості виконання та дотримання соціальних гарантій і 

стандартів, а також рівня засвоєння бюджетних коштів згідно програм та 

планів соціального забезпечення, що починає формувати зворотній напрямок 

звітності всіх органів соціального захисту [319]. 

Нормативно-правова складова регулювання політики соціального 

захисту сім’ї, зокрема, реалізується через державні цільові програми [275-

276], які на основі економічного прогнозу будують перспективи політики 

держави щодо сім’ї. Середній строк діяльності державної програми складає 5 

років, хоча на регіональному рівні програми здебільшого мають довший 

термін для реалізації. Програми будуються за типовим принципом: 

аналітична записка, паспорт програми, рекомендації щодо її впровадження. У 

паспорті програми знаходять відображення заходи соціального спрямування, 

терміни їх здійснення, відповідальні структури та обсяги фінансування. 

Найбільш значущими для нашого дослідження є державні цільові програми 

та стратегії покращення роботи органів соціального захисту. Метою 

Державної цільової програми підтримки сім’ї 2013 - 2016 рр. стало 
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збереження традиційних сімейних цінностей, посилення мотивації до 

реєстрації шлюбів, свідомого народження й виховання дітей, а також 

підвищення соціального захисту сімей, які опинились у складних життєвих 

обставинах [276]. У Донецькій області діють обласні, районні та міські 

програми підтримки сім’ї. Регіональна комплексна програма «Молодь і сім’я 

Донеччини. 2013 – 2017 рр.» передбачала проведення широкого спектру 

фінансових, адміністративних, інформаційних та організаційних заходів на 

рівні всіх виконавчих органів області для покращення рівня надання 

соціальних послуг та зменшення впливу негативних факторів суспільно-

політичної кризи в області на сім’ю [317]. Додатково у 2018 р. в межах 

державної політики у сфері соціального захисту сім’ї було прийнято 

програму підтримки сімей через упровадження механізму відшкодування з 

обласного і місцевих бюджетів витрат на оздоровлення дітей [244], що мало 

позитивний ефект у збільшенні кількості дітей, які отримали послуги 

відпочинку та оздоровлення, особливо із зони конфлікту [450]. Так, у 2014 – 

2016 рр. в м. Маріуполь діяла програма «Добре в родині», основною метою 

якої було зміцнення інституту сім’ї через надання підтримки та супроводу 

органами соціального захисту та фінансової підтримки сімей, які всиновили 

дитину [280].  

Отже, можна зробити висновок, що Україна має розвинуту нормативно-

правову базу державного соціального захисту сім’ї, яка трансформується в 

умовах євроінтеграції та загострення суспільно-політичної кризи 2013 – 

2018 рр. Більшість законів було прийнято наприкінці 1990-х початку 2000-х 

рр., але в умовах розвитку суспільства і трансформації політичної системи ці 

нормативні акти зазнали осучаснення. Найбільше змін в 2014 – 2018 рр. 

відбулося у сфері розширення прав членів сім’ї на захист від домашнього 

насильства, булінгу, гендерних аспектах, отримання соціальної допомоги, 

з’явилися нові категорії соціально вразливих сімей (ВПО, СЖО, УБД) тощо. 

Диверсифікація форм і механізмів роботи державних соціальних центрів і 

служб відбувається на фоні політики імплементації міжнародних та 



76 
 

європейських стандартів соціального супроводу населення, де ключову роль 

у модернізації національного законодавства відіграє Угода про асоціацію 

України та ЄС. Попри осучаснення пенсійного, трудового та цивільного 

законодавств, суспільство відчуває потребу в прийнятті нової стратегії 

сімейної політики держави.  

Відповіддю на суспільну-політичну кризу є вдосконалення підзаконних 

нормативно-правових актів, а саме організаційного компоненту та оновлення 

стандартів роботи відповідних органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування на тлі падіння рівня життя. Уніфікація існуючих норм, 

інструкцій і положень не вирішує проблеми ефективності соціального 

захисту. Збільшення кількості соціально вразливих верств населення створює 

додаткове навантаження на державу та її виконавчі органи, а через їх 

неефективність виникають умови для соціального напруження й поглиблення 

демографічної стагнації. Постає проблема недостатньо оптимального темпу 

оновлення існуючої нормативної бази соціальної політики до потреб і реалій 

життя сучасної української сім’ї.  

2.2 Інституційні основи здійснення сімейної політики 

Суспільно-політична криза в Україні вплинула на зміну існуючої 

системи організаційного здійснення державної політики у сфері соціального 

захисту сім’ї. Інституційна нестабільність в Україні у 1990-2010-х рр. за 

неоінституційним підходом Д. Норта, виявилася в постійному порушенні 

обміну між політичною дійсністю та її результатами [209]. Суспільство за 

період Незалежності обирало різні політичні партії, голосувало за 

президентів, підтримувало реформи, але не відчувало змін на краще, що було 

б закономірним результатом ротації влади. Неспроможність ефективно 

вирішити соціальні загрози існуючою на 2013 р. системою органів 

центральної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування було 

викликано не зацікавленістю влади збільшувати витрати на докорінну 

реформу. Ця інституційна стагнація організаційно-структурної моделі 

внутрішньої політики призвела до втрати населенням довіри до діючої 
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системи соціального захисту і, як наслідок, втрати мобільності й переходу до 

позиції байдужого утриманства. Як показала криза, що вразила всі сфери 

організації життя, подальше існування нинішньої гібридної 

постсоціалістичної та ринкової системи соціального захисту не могло 

забезпечити соціальну безпеку українського суспільства. 

Система законодавчих і підзаконних актів, що були переглянуті й 

осучаснені в 2014 – 2018 рр. створило юридичний простір для оновлення 

механізмів функціонування відповідних органів, інстанцій, служб, які 

здійснюють соціальний захист сім’ї. Україна є демократичною, унітарною і 

правовою державою, яка на конституційному рівні утверджує розподіл влади 

на три функціональні та незалежні одна від одної гілки: законодавчу, 

виконавчу й судову, які разом із місцевим самоврядуванням реалізують 

державну сімейну політику. 

Законодавча влада в Україні є невід’ємною частиною інституційної 

структури державного соціального захисту сім’ї, яка відповідно до моделі 

політичної системи Г. Алмонда, виробляє правила й уточнює норми 

взаємовідносин на «виході», що є реакцією суспільства на ефективність 

нормативної бази [457, p. 95]. Щоб політична система працювала, 

законодавчі інститути забезпечують процесом постійної ревізії й оновлення 

відповідно до потреб суспільства. Єдиним законодавчим органом в Україні є 

Верховна Рада, яка приймає закони, що визначають і регулюють фінансові, 

організаційні засади діяльності всіх органів державної влади в нашій країні. 

Законодавчу ініціативу в Україні мають народні депутати, Президент 

України, Кабінет Міністрів України [62, c. 55]. У Верховній Раді VIII 

скликання діють спеціальні комітети, які розглядають законодавчі ініціативи, 

виносять проекти законів на розгляд народних депутатів:  

- комітет з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму; 

- комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного 

забезпечення; 
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- комітет у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників 

антитерористичної операції та людей з інвалідністю [251]. 

Ще однією складовою здійснення державної політики у сфері захисту 

сім’ї є судова влада, яка відіграє роль у вирішення майнових і немайнових 

спорів у сімейних взаємовідносинах. Особливу роль відіграють суди першої 

інстанції у вирішенні спірних питань: призначення опіки над дитиною, 

поділу майна подружжя внаслідок розлучення, позбавлення батьківських 

прав, поділу спадщини тощо. Судова система України, на жаль, залишається 

не достатньо дієвою, якщо порушуються права членів сім’ї на гендерному 

підґрунті, а саме в питаннях працевлаштування або збереженні робочого 

місця за жінками або молоддю. Втрата значного джерела доходів, як 

заробітна плата або її суттєве зменшення, може сприяти порушенню 

фінансової безпеки сім’ї та її членів, що викликає негативні наслідки. 

Українським суддям на сьогодні не вистачає практики у вирішенні таких 

складних і час від часу заплутаних випадків порушення закону [401, c. 12].  

У структурі державної влади в Україні поряд із судовими інституціями 

соціальний захист сім’ї здійснюють органи нагляду за дотриманням 

законності. Прокуратура та правоохоронні органи здійснюють догляд за 

законністю дій як самих членів сім’ї, так і соціальних служб, правоохоронних 

органів, опікунів [278]. Прокуратура, за законодавством, веде нагляд не 

стільки за самими сім’ями, скільки контролює діяльність відповідних органів 

центральної та місцевої виконавчої влади [316], зокрема, спеціально 

уповноважений орган виконавчої влади з питань сім’ї, органи місцевого 

самоврядування (структурні підрозділи виконавчих комітетів місцевих і 

територіальних рад з питань соціального захисту, сім’ї, попередження 

насильства), служби органів Міністерства внутрішніх справ України (далі - 

МВС) у справах неповнолітніх, органи опіки і піклування, спеціалізовані 

установи для жертв насильства в сім’ї [447]. 

Органи контролю за законністю дій відіграють значну роль у вирішенні 

проблем запобігання насильства як елемента державного соціального захисту 
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сім’ї через контроль діяльності відповідальних органів влади, установ, 

організацій. І передачі відповідних документів до органів правосуддя. Але в 

той же час прокуратура не може ефективно попереджувати порушення норм 

законодавства в сім’ях, а особливо безпосередньо запобігати фактам насилля 

в сім’ї [228, с. 195-196]. Судова і контролююча влада не вирішують існуючі 

проблеми в житті сім’ї, але через відновлення справедливості та порядку 

здійснення сімейної політики забезпечують законний захист прав і свобод 

сім’ї, як інституту громадянського суспільства. 

Основними ж інституційними суб’єктами реалізації державної сімейної 

політики в Україні залишаються органи центральної виконавчої влади, 

обласні, районні державні адміністрації та органи місцевого самоврядування. 

За роки державотворення в Україні засновано велику кількість державних  

інстанцій правового та соціального захисту, супроводу, контролю, медіації 

сім’ї. В Україні постала гібридна система сімейного захисту, яка ввібрала 

розрізнені компоненти всіх відомих у світі моделей державного соціального 

супроводу сім’ї, але не набула цілісності та структурованості як у 

концептуальному, так і в управлінському вирішеннях. Як результат, 

національна система державної політики у сфері захисту сім’ї виявилася 

неефективною в подоланні соціально-демографічної кризи і сформувала у 

населення позицію відчуження та утриманства. Ця неефективність також 

пояснюється розбалансованістю в діяльності центральних виконавчих 

органів та органів місцевого самоврядування [232, с.59]. Тому ще у 2000-х 

рр. набуло актуальності здійснення реформи органів соціального захисту в 

дусі децентралізації і структуризації, що принципово змінило основи 

діяльності органів місцевого самоврядування у сфері сімейної політики. 

Об’єктивною умовою реформування системи державної сімейної 

політики є непропорційний і несистемний розвиток органів соціального 

захисту сім’ї як наслідок дисбалансу політичної системи. Реформа системи 

органів соціального захисту в Україні здійснюється з 2010 р., що передбачає 

перебудову як організаційну, так і концептуальну. Перший етап 
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реформування був здійснений на основі прийняття Закону України «Про 

центральні органи виконавчої влади» [331], за яким у 2011 р. відбулася 

адміністративна перебудова центральних органів виконавчої влади, що 

характеризувалося переходом від жорстко централізованої системи до 

саморегулюючої та адаптованої до регіональних потреб системи органів і 

установ соціального супроводу та допомоги населенню.  

Під час експертного обговорення науковцями та спеціалістами у сфері 

соціальної політики було визначено, що однією з причин реформування 

системи соціального захисту на рівні місцевого самоврядування є її 

неефективність у питанні надання соціальних послуг. Виконавча влада, на 

думку експертів, скерувала зусилля у сфері адміністративно-організаційної 

перебудови державної системи органів соціального захисту на створення 

конкурентного ринку надання соціальних послуг, що, в першу чергу, могло 

бути досягнуто лише за умов надання права територіальним об’єднанням 

громадян безпосередньо здійснювати господарську діяльність у сфері 

надання соціальних послуг, запровадження механізму соціального 

замовлення, деінституалізації інтернатних закладів, закладів опіки і 

пожиттєвого догляду [382]. Але через відсутність реальних важелів у 

фінансовій і бюджетній політиці для органів самоврядування, розширення 

прав не могло перерости в практичну площину, і робота багатьох управлінь з 

питань сім’ї та соціального захисту, а також підзвітних центрів була лише 

скерована на облік громадян пільгових категорій та інформування населення. 

В умовах суспільно-політичної кризи та імплементації Угоди про 

асоціацію України та ЄС у 2014 – 2018 рр. продовжилася трансформація 

політичних інститутів, що відповідають за здійснення державної сімейної 

політики на всіх рівнях. Децентралізація виконавчої влади та розширення 

прав та повноважень органів місцевого самоврядування призвело до 

утворення проміжної структурно-організаційної системи органів соціального 

захисту сім’ї, яка діє на засадах змішаної адміністративно-територіальної 

організації управління та фінансування. 
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Україна у 2010 - 2018 рр. здійснювала державну політику у сфері 

захисту сім’ї в умовах фінансового дефіциту місцевих бюджетів, що 

спричинено як загалом економічними негараздами, так і відсутністю 

податкових джерел для формування фондів і бюджетів органів місцевого 

самоврядування та надмірну фіскальну діяльність центральних органів. 

Відповідальні за розподіл коштів державного бюджету органи та посадовці, 

не завжди об’єктивно визначали обсяги та адресатів надання субвенцій з 

рахунку казначейства на місцеві потреби. Тому громада залишалася сам на 

самі з сімейно-демографічними проблемами регіонів. Як наслідок, державні 

установи й органи соціального спрямування демонстрували низький рівень 

адресності в наданні соціальної підтримки та допомоги населенню. Не 

останнім показником роботи означених державних органів як на 

загальнодержавному, так і місцевому рівнях є нераціональність розподілу і 

використання виділених на сферу соціального захисту бюджетних коштів. 

Отже, склалася потреба в тому, щоб втручання держави у справи соціального 

захисту отримало форми достойного фінансування, розумного 

адміністрування та організаційно збалансованого управління [125]. Місцеві 

органи та їх виконавчі служби створюють умови для ініціатив громади, 

використовують методи інноваційної політики, враховуючи, перш за все, 

людський фактор у розбудові оновленої системи соціальних служб. 

Кабінет Міністрів України є головним виконавчим органом соціальної 

політики. В умовах парламентсько-президентської форми правління саме 

коаліція у Верховні Раді та утворений нею Уряд визначає стратегічні 

напрями внутрішньої політики, зокрема і у сфері захисту сім’ї. 

Відображенням рівня зацікавленості держави є розробка та виконання у 2014 

– 2018 рр. державних соціальних цільових програм: підтримки сім’ї, захисту 

дітей, протидії насильству, гендерної нерівності, допомоги молоді, 

подолання демографічної кризи, підтримки ВПО та УБД. Для контролю за 

виконанням державними органами положень соціального законодавства 

КМУ призначається спеціальний Урядовий уповноважений з питань 
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гендерної політики [329]. На рівні міністерств працює консультативно-

дорадчий орган Міжвідомча рада з питань сім’ї, гендерної рівності, 

демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі 

людьми, основним завданням якої є: розгляд питань, які потребують 

міжвідомчої узгодженої співпраці щодо реалізації політики з питань сім’ї, 

розробка проектів цільових державних соціальних програм, доповідей про 

стан реалізації сімейної політики, сприяння проведенню інформаційно-

аналітичної та науково-методичної роботи. До складу міжвідомчої комісії, 

що заснована у 2007 р. та переглянута у 2013 р., яку очолює Міністр 

соціальної політики, входять заступники міністрів усіх відомств, заступники 

голів державних служб, народні депутати, уповноважені особи та науковці 

[296]. 

Центральним органом виконавчої влади, станом на 2018 р., у питаннях 

здійснення державної політики у сфері соціального захисту сім’ї залишається 

Міністерство соціальної політики України, яке керується у своїй діяльності 

оновленим КМУ у 2015 р. Положенням. Основними завданнями 

Мінсоціполітики України у здійснення соціального захисту членів сім’ї є 

реалізація державної політики у сфері: 

- питань сім’ї та дітей; 

- оздоровлення та відпочинку дітей; 

- усиновлення та захисту прав дітей; 

- запобігання насильству в сім’ї; 

- соціального захисту ветеранів війни та учасників бойових дій; 

- зайнятість населення та ведення обліку пільгових категорій населення; 

- загальнообов’язкове державне соціальне страхування; 

- забезпечення рівних прав  та можливостей жінок і чоловіків; 

- надання гуманітарної допомоги тощо [285].  

Міністерство узагальнює практику застосування соціального 

законодавства, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих і 

нормативних актів, узгоджує їх з КМУ та іншими галузевими 
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міністерствами. Виконання покладених на міністерство обов’язків потребує 

існування розгалуженої структури апарату відомства [285]. 

Згідно Стратегії реформування державного управління України на 2016 

– 2020 рр. (далі - Стратегія) [78] у Мінсоцполітики було проведено 

оптимізацію та стандартизацію структури підрозділів і служб центрального 

апарату. Основними напрямками реформування стали: впровадження 

системи стратегічного планування, подолання гендерного дисбалансу, 

впровадження фінансової прозорості й ефективності розподілу коштів, 

спрощення звітності, чіткий розподіл відповідальності та завдань між 

міністерствами і подолання дублювання повноважень, упорядкування 

базових принципів і гарантій захисту прав населення в рамках 

адміністративної процедури, розширення системи центрів надання 

адміністративних послуг, впровадження електронного урядування та єдиного 

реєстру пільговиків тощо. На Мінсоцполітики покладається важливе 

завдання - управління людськими ресурсами [78]. Загалом реалізація 

Стратегії не тільки має зробити роботу центральних органів виконавчої 

влади ефективною, а й має забезпечити більш прозору державну політику 

соціального захисту сім’ї, яка залежить від перегляду елементів 

адміністративної процедури: видачі посвідчень, взяття на облік, нарахування 

соціальних виплат та допомог, проведення аудиту, супроводу сімей тощо. 

Подолання адміністративного перевантаження в роботі міністерства має 

допомогти створити дієвий механізм супротиву з боку влади соціальним 

загрозам в умовах суспільно-політичної кризи.  

Керівництво Мінсоцполітики у вересні 2017 р. провело кадрову та 

структурну оптимізацію, що було продиктовано Стратегією й закріплено у 

грудні 2017 р. положеннями Концепції оптимізації системи центральних 

органів виконавчої влади в Україні, яка фокусує роботу міністерства із 

продукування нормативних актів та управління майном на формування 

політики в галузях [325]. На квітень 2018 р. у складі Мінсоцполітики діють 

наступні структурні підрозділи, що здійснюють соціальний захист сім’ї: 
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Директорати політики з експертними групами:  

- соціального страхування та пенсійного забезпечення; 

- розвитку ринку праці та зайнятості; 

- захисту прав дітей; 

- сім’ї та соціальної підтримки населення; 

- соціальних послуг та інтеграції; 

- захисту прав осіб з інвалідністю; 

- стратегічного планування, координації політики та євроінтеграції. 

Департаменти: 

- зайнятості та соціального діалогу; 

- заробітної плати та умов праці; 

- пенсійного і соціального страхування; 

- захисту прав дітей та оздоровлення; 

- у справах ветеранів, осіб з інвалідністю та постраждалих унаслідок 

Чорнобильської катастрофи; 

- реалізації державних соціальних програм. 

Управління:  

- державної соціальної допомоги 

- інтегрованих соціальних послуг; 

- протидії торгівлі людьми та запобігання домашньому насильству; 

- організації соціального захисту постраждалих унаслідок надзвичайних 

ситуацій. Відділ гендерної рівності [397]. 

Саме за назвами структурних підрозділів можна прослідкувати 

пріоритетні напрями роботи Міністерства. Основним завданням відомства в 

умовах суспільно-політичної кризи є робота з сім’ями, які опинилися в 

складних життєвих обставинах або були вимушені стати внутрішніми 

переселенцями, постраждали внаслідок проведення АТО (квітень 2014 – 

лютий 2018 рр.) та ООС (з травня 2018 р.) на Сході України, багатодітних та 

неповних сімей, дітей-сиріт та під опікою, сімей, де є особи з інвалідністю. 

Але підрозділи Мінсоцполітики здійснюють саме координацію 
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загальнодержавного механізму соціального захисту: розробляють стандарти, 

порядки надання соціальних послуг і товарів. Свої практичні повноваження 

центральний виконавчий орган делегує місцевим державним адміністраціям, 

які у взаємодії з місцевими органами самоврядування здійснюють 

безпосередній соціальних захист сім’ї. 

Органи державної соціальної політики поділяються на центральні та 

місцеві органи виконавчої влади, а саме: обласні та районні установи 

соціального захисту, у справах сім’ї, дітей та молоді при державних 

адміністраціях та територіальні установи органів місцевого самоврядування. 

Це система є вертикально узгодженою і за період з 2014 по 2018 рр. 

відбулося зміщення повноважень у бік зростання ролі місцевих органів 

соціального захисту в противагу центральним. 

У Донецькій області діють обласна та районні державні адміністрації. 

Основним завданням місцевих державних адміністрацій є виконання 

Конституції та інших нормативно-законодавчих актів України, додержання 

прав і свобод громадян, реалізація державних та регіональних програм, 

виконання бюджетів прийнятих місцевими органами самоврядування 

обласною та районними, міськими радами, прогнозування та звітування у 

виконанні регіональної соціальної політики [299]. 

Для виконання відповідних повноважень місцеві державні адміністрації 

наділені статусом юридичних осіб, мають майнові права та утримують 

систему закладів соціального захисту сім’ї. Засновані у 1990-х рр., місцеві 

адміністрації підпорядковуються Президентові України, який призначає 

голову відповідної місцевої адміністрації та КМУ, який визначає основні 

напрями діяльності підрозділів державних адміністрацій та провадить 

фіскальну та фінансову роботу (надання субвенцій, трансфертів з державного 

бюджету до місцевих). 

У 2012 - 2013 рр. в обласних державних адміністраціях були проведені 

організаційні зміни у відповідності з оптимізацією органів виконавчої влади. 

Замість старої, заплутаної у підпорядкуванні різним галузевим міністерствам 
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системи, була впроваджена більш дієва організація роботи органів і установ 

соціальної служби, департаменти, їх відділи та управління були виведені з 

підпорядкування таких міністерств, як Міністерство молоді та спорту 

України, Міністерство освіти і науки України тощо. З 2012 р. розпочався 

процес переходу органів соціального захисту з підпорядкування голові 

обласної державної адміністрації до виконавчих комітетів обласних, 

районних, міських, районних у містах рад. Цей процес був не завершений. 

Причиною неможливості завершити реформу до 2014 р. стала відсутність 

загальноприйнятої концепції соціальної політики, реалізованої у правовому 

регулюванні соціальної сфери.  

Але політичні та військові дії на території окремих районів Донецької 

області впродовж 2014 - 2018 рр. внесли свої корективи у структуру та 

принципи діяльності місцевих державних адміністрацій та органів місцевого 

самоврядування. Виникла потреба створення тимчасових спеціальних 

місцевих органів, тому в березні 2015 р. було утворено обласну військово-

цивільну адміністрацію, яка здійснює координацію виконавчої влади в межах 

області у зв’язку з неможливістю відновлення роботи Донецької обласної 

ради та її апарату та втрати інфраструктурних об’єктів органів виконавчої 

влади (будівель, транспортних засобів, серверів, сховищ, підприємств, 

центрів тощо), які опинилися в зоні проведення АТО/ООС [330]. 

Станом на березень 2018 р. у складі Донецької ОДА діють наступні 

підрозділи, які здійснюють державну політику соціального захисту сім’ї:  

- Департамент соціального захисту населення; 

- Департамент сім’ї, молоді та спорту;  

- Служба у справах дітей.  

Утворений у січні 2018 р. Департамент сім’ї, молоді та спорту 

одночасно підзвітний Міністерству соціальної політики України та 

Міністерству молоді і спорту України [400]. Це створює недоречні в ході 

децентралізації труднощі підзвітності органів соціального захисту.  
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Проблемним залишається й те, що в структурах місцевого 

самоврядування області сімейна політика як вектор державної соціальної 

політики не є провідним. Перевагу у здійсненні та фінансуванні мають 

питання молоді, спорту, протидії насильству, загального соціального 

забезпечення, оздоровлення дітей та юнацтва. 

Департамент соціального захисту населення облдержадмінстрації 

здійснює соціальний захист населення безпосередньо через широку мережу 

місцевих (районних, міських, районних у містах) управлінь соціального 

захисту: 19 міських департаментів (управлінь) та 12 районних та 5 відділень 

у об’єднаних територіальних громадах. Додаткову допомогу в організаційних 

питаннях пільгових категорій населення, серед яких багато груп сімей, 

здійснюють центри надання адміністративних послуг. Всі органи соціального 

захисту здійснюють свої повноваження перед  громадянами на безоплатній 

основі. 

Департамент сім’ї, молоді та спорту Донецької ОДА здійснює державну 

політику у сфері захисту молоді та сім’ї в питаннях оздоровлення дітей, 

організації молодіжних і сімейних центрів. Станом на квітень 2018 р. через 

мережу територіальних підрозділів (14 міських, 12 районних) означений 

департамент здійснює свої повноваження на всій підконтрольній території 

Донецької області. Зокрема, можемо спостерігати не рівноцінне наповнення 

відповідних структурних підрозділів спеціалістами, що впливає на якість 

роботи територіальних підрозділів Департаменту. Зокрема, у містах 

Маріуполь та Краматорськ відділи сім’ї та молоді включені до складу 

департаментів і управлінь міських рад і мають достатньо розвинутий штат 

[46; 48; 421]. Натомість у м. Селідове та Ясинуватському районі державна 

сімейна політика здійснюється лише одним головним спеціалістом. У 

середньому відділи укомплектовані недостатньо – 2-3 штатними одиницями, 

у більшості існують вакансії. Окреслена проблема не дозволяє обслуговувати 

якісно  пільгові категорії сімей, особливо в умовах гострої суспільно-

політичної кризи.  
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Для вирішення питань внутрішньо переміщених осіб при Міністерстві 

тимчасово окупованих територій України (далі - МінТОТ) у 2015 р. 

заснована посада радника з питань ВПО у Донецькій області, який здійснює 

координацію місцевих проектів допомоги переселенцям та подолання 

наслідків конфлікту на Сході України для населення [345]. 

Найбільші міста Донецької області (без урахування тимчасово 

окупованих районів області): Маріуполь, Слов’янськ і Краматорськ на 

2018 р. мають схожу за структурним складом систему органів, що спрямовані 

у своїй діяльності на реалізацію напрямків державної політики у сфері 

соціального захисту сім’ї. 

У м. Краматорську, де сьогодні проживає одна з найбільших груп 

внутрішніх переселенців в Україні та розташована обласна державна 

адміністрація, соціальний захист сім’ї здійснюють підрозділи виконавчого 

комітету Краматорської міської ради. Управління з праці та соціального 

захисту населення займається питаннями соціального захисту та соціального 

обслуговування населення, призначення та виплати всіх видів державних 

соціальних допомог та компенсаційних виплат на догляд та соціальні 

послуги, надання субсидій. Управління з гуманітарних питань  відповідає за 

створення сприятливих умов для самореалізації молоді та підлітків. До його 

складу входить відділ молодіжної політики та у справах сім’ї. До функцій 

управління входить створення соціально-економічних, організаційних умов 

та гарантій стосовно поліпшення становища сім’ї, дітей, жінок та молоді. 

Інформаційно-роз’яснювальна робота щодо сім’ї, жінок і дітей; створення 

служб соціальної допомоги з метою підтримки сімей, жінок, дітей; 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; кооперування 

коштів для вирішення питань соціальної допомоги сім’ям, жінкам, дітям. 

Існує також служба у справах дітей, що опікується питаннями супроводу 

дітей, які опинилися в СЖО [46]. 

Подібна мережа органів соціального захисту функціонує і в місті 

Слов’янську Донецької області. Серед виконавчих органів міської ради є 
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Управління праці та соціального захисту населення, яке, перш за все, виконує 

функцію реєстратора осіб, які опинилися у скрутній життєвій ситуації та 

призначає їм відповідну пільгу, субсидію та допомоги від держави. 

Функціонує служба у справах дітей та центр соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді, основним напрямком роботи якої є інформаційно-

просвітницька робота, соціальний супровід та реабілітація сімей та осіб [36]. 

У м. Маріуполі, який є найбільшим за чисельністю населення містом 

(без урахування ОРДЛО) Донецької області, мережа органів соціального 

захисту є більш розвинутою й водночас складною. Виконавчий комітет 

Маріупольської міської ради має відділ розвитку соціальної сфери, який 

здійснює планування роботи соціальної сфери міста, надає структурним 

підрозділам методичну та практичну допомогу у проведенні аналітики та 

плануванні, готує проекти розпоряджень міського голови й рішень 

виконкому міської ради [47]. 

Маріупольська міська рада є засновником департаменту соціального 

захисту населення, який має наступні структурні підрозділи: відділ з 

реформування соціальної сфери, відділ з гуманітарних питань, відділ у 

справах сім’ї та служба у справах дітей. Департаменту підпорядковуються 

районні управління соціального захисту населення, територіальні центри 

соціального обслуговування, Центральний і Лівобережний районні центри 

соціальної реабілітації дітей з інвалідністю. 

Основними завданнями департаменту соціального захисту населення є 

робота з обліку та наповнення інформаційних баз осіб, які мають пільги, заяв 

від громадян на отримання житлових субсидій, даних про ВПО, подання 

пропозицій до проектів міського бюджету та програм соціально-

економічного розвитку у сфері соціального захисту, надання аналітичних 

матеріалів і статистичної звітності, здійснення своєчасного призначення 

житлових субсидій, допомоги сім’ям з дітьми, державної соціальної 

допомоги малозабезпеченим сім’ям, дітям та особам з інвалідністю, 

одноразової державної допомоги малозабезпеченим, тимчасової допомоги 
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дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, допомоги ВПО, дітям-

сиротам, дітям без батьківського піклування, грошове забезпечення батькам-

вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих 

будинках сімейного типу та прийомних сім’ях. Департамент сприяє в 

одержанні необхідних документів для призначення допомог субсидій та 

надання пільг громадянам [68]. 

Засадничими напрямами діяльності відділу у справах сім’ї Департаменту 

соціального захисту населення Маріупольської міської ради є, зокрема, 

реалізація державних і регіональних програм у сфері сім’ї, співробітництво з 

державними органами, органами місцевого самоврядування у питаннях 

сімейної політики, сприяння оформленню та підготовці документів для 

присвоєння почесного звання України «Мати-героїня», організація і 

проведення проектів, виготовлення соціальної реклами з підтримки сім’ї, 

ведення реєстру багатодітних родин, надання допомоги та підтримки 

багатодітним родинам, видача посвідчень багатодітним сім’ям та дітям з 

багатодітних сімей, організація оздоровлення та відпочинку дітей і молоді 

пільгових категорій, участь у супроводі сімей, які отримують державну 

допомогу, участь у роботі з допомоги особам, які постраждали від торгівлі 

людьми [48]. 

Проаналізувавши зазначені напрями, ми можемо акцентувати увагу на 

тому, що більшість напрямків діяльності відділу з питань сім’ї знаходяться в 

площині інформаційного супроводу державної соціальної політики. 

Аналогічна ситуація недостатньої практичної ефективності роботи 

територіальних підрозділів у справах сім’ї та молоді спостерігається і по всій 

області. 

На рівні районів і районних міст діє схожа система виконавчих органів 

соціального захисту сім’ї у структурах місцевого самоврядування. У всіх 

районах діють районні ради, які приймають бюджети районів, виконкоми 

районних рад укладають паспорти програм із соціального захисту, а 

спеціальні депутатські комісії готують пропозиції до нормативних актів, 
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програм та рішень районної ради. У складі державних районних 

адміністрацій діють управління соціального захисту, сектор у справах сім’ї, 

молоді та спорту, служба у справах дітей. На рівні селищ міського типу та сіл 

діють місцеві ради, які утворюють виконавчий комітет, який займається 

лише сприянням у підготовці документів до отримання пільг, статусів та 

почесних звань, але всі виплати, допомоги призначаються територіальним 

районним управлінням соціального захисту. 

Усі територіальні одиниці Донецької області: райони, міста районного і 

обласного значення, райони у м. Маріуполі, об’єднані територіальні громади 

мають структурні підрозділи, які безпосередньо надають громадянам 

соціальні послуги, а саме: центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

(далі - ЦСССДМ) (соціальна, психологічна та юридична підтримка родин, які 

перебувають в складних життєвих обставинах); територіальні центри 

соціального обслуговування (соціальне обслуговування одиноких та 

непрацездатних осіб, допомога особам похилого віку), центри соціальної 

реабілітації дітей з інвалідністю (педагогічна і психологічна реабілітація 

дітей [277].  

У підпорядкуванні Департаменту сім’ї, молоді та спорту Донецької ОДА 

працюють Донецький обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді (м. Слов’янськ), Комунальний заклад (далі - КЗ) «Донецький 

обласний соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, КЗ «Донецький обласний соціальний центр матері 

та дитини» (м. Дружківка), КЗ «Донецький обласний центр соціально-

психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями» 

(м. Слов’янськ). Центри працюють над супроводом і підтримкою особи та 

сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Наприклад, 

Краматорський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

реалізує заходи державних та регіональних програм, а також забезпечує 

соціальне обслуговування, соціальний супровід та патронаж, соціальну 

профілактику й реабілітацію, соціальну та психологічну адаптацію сімей, 
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дітей та молоді. Центр працює над створенням спеціалізованих формувань та 

забезпечення їх функціонування, залучає громадськість до проведення 

роботи із сім’ями, дітьми та молоддю. Отже, найголовнішою функцією є 

організація та проведення у відповідній територіальній громаді соціальної 

роботи, а також надання соціальних послуг соціально незахищеним 

категоріям сімей, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих 

обставинах і потребують сторонньої допомоги [155]. 

Діяльність державних структур соціального захисту органів місцевого 

самоврядування загалом націлено на забезпечення реалізації механізмів 

здійснення державної соціальної допомоги пільговим категоріям населення 

або сім’ям, які опинилися у складних життєвих обставинах, на основі 

ведення реєстрів, видачі посвідчень та прийняття рішень про присвоєння 

того чи іншого виду соціальної допомоги і субсидії. Система адміністрування 

пільг та обліку категорій громадян, які мають право на отримання пільг, 

залишається складною, що створює умови для великої кількості зловживань 

владою [154]. Співробітники державних органів соціального захисту 

працюють безпосередньо з отримувачами соціальних допомог, але не 

надають соціальні послуги. 

Зі зміною політичної влади на тлі загострення суспільно-політичної 

кризи в Україні у 2016 – 2017 рр. система місцевих органів державної 

політики у сфері соціального захисту отримала достатні можливості для 

здійснення своїх повноважень у межах бюджетної й адміністративно-

територіальної децентралізації. Разом зі збільшенням фінансової 

самостійності органів місцевого самоврядування держава прискорила процес 

передачі своїх функцій громаді. Позитивним моментом цього є залучення все 

ширших верств населення до соціальної роботи на різних умовах, зокрема, 

доброчинній та волонтерській, підвищення активності та відповідальності як 

пересічних громадян, так і фахівців, подальша професіоналізація соціальної 

роботи. Негативним, на думку А. Ферта, є відсутність повноцінного 

фінансування кадрового забезпечення соціальної роботи із сім’ями [382].  
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Позитивно вплинуло на реалізацію місцевої й регіональної політики 

отримання значних фінансових важелів у реалізації місцевої та регіональної 

політики. Більшість галузевих структурних підрозділів стали більш 

самостійними у прийнятті рішень та виборі напрямків реалізації 

загальнодержавних програм. Децентралізація виконавчої влади у сфері 

соціальної політики набула пріоритетного напрямку в плані роботи 

Мінсоцполітики на 2016 – 2017 рр. Відомство запланувало подальшу 

передачу функцій центральних органів влади з реалізації соціальних програм 

на місцевий рівень. Велика увага була зосереджена на розбудові соціальних 

органів новостворених об’єднань територіальних громад з надавання 

соціальних послуг за місцем проживанням. Але проблемним залишилося 

запровадження нової моделі державного соціального захисту у сільській 

місцевості [113].  

Зокрема, сьогодні триває робота над удосконаленням державної 

політики в питаннях надання соціальних послуг. КМУ і профільне 

Міністерство у 2015 – 2017 рр. продовжило роботу над проектом ЗУ «Про 

соціальні послуги», що був прийнятий за основу постановою Верховної Ради 

України 21 березня 2017 р. У системі надання соціальних послуг планується 

враховувати потреби місцевого населення різних адміністративно-

територіальних одиниць із взаємодією всіх суб’єктів системи надання 

соціальних послуг [321].  

Не останнім фактором удосконалення інституційної основи у сфері 

надання державної соціальної допомоги сім’ї є прийняття (2015 р.) та 

початок реалізації (2016 р.) реформи місцевого управління, заснованої на 

добровільному об’єднанні територіальних громад (далі – ОТГ) [260]. Нові 

адміністративно-територіальні одиниці є важливим кроком у політиці 

становлення громадянського суспільства, що набуває значення у відновленні 

політичного діалогу в середині країни та забезпечення ефективного 

інституційного зв’язку всіх рівнів політичної влади. Територіальні 

об’єднання мають так само створювати виконавчі комітети своїх 
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територіальних рад, що має призвести до ліквідації старих неефективних 

сільських, селищних, міських і районних служб і управлінь з питань 

соціального захисту, у справах сім’ї, молоді та дітей. Ця оптимізація і 

уніфікація політично вмотивовані на подолання дублювання функцій і 

обов’язків територіальних і регіональних підрозділів у сфері соціального 

захисту сім’ї, розширення участі громади у вирішенні більш актуальних для 

неї соціально-демографічних проблем з урахуванням власне її інтересів. Усе 

це, зрештою, має створити умови розвитку та ствердження громадянського 

суспільства в Україні та сім’ї як невід’ємного політико-соціального інституту 

громадянського суспільства. 

У Донецькій області засновано 15 територіальних громад. За допомоги 

Мінсоцполітики, обласного департаменту соціального захисту населення та 

Донецького Центру розвитку місцевого самоврядування (програма «U-LEAD 

з Європою») вже відбуваються позитивні зрушення в соціальній сфері. У 

2016 – 2017 рр. створені структурні підрозділи соціального захисту 

населення, відкриваються територіальні центри: Черкаська, Іллініська, 

Сіверська ОТГ [43]. У Лиманській територіальній громаді (найбільшій в 

області) утворені соціальні заклади: Управління соціального захисту 

населення, територіальний центр, Центр реабілітації дітей з інвалідністю. 

Загалом у 7 ОТГ прийом документів веде 30 соціальних працівників та 13 

старост, а обслуговування громадян в 8 ОТГ здійснюються як управліннями, 

так і «мобільними офісами». Миколаївська територіальна громада включена 

до пілотного проекту Мінсоцполітики щодо створення інтегрованого 

соціального захисту, що надало можливість провести реконструкцію 

приміщень під майбутній соціально-прозорий офіс і центр надання 

адміністративних послуг [412]. 

Поряд із реформою децентралізації місцевої влади продовжуються 

процеси інкорпорації в державний сегмент соціального захисту сім’ї деяких 

елементів громадянського суспільства. На думку О. Стефанова, в умовах 

суспільно-політичної кризи перед центральною владою й органами місцевого 
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самоврядування постає завдання залучення до координації не лише державні 

структури, а й недержавні організації, що є важливим елементом соціально-

економічного та територіального вирівнювання регіонів і громад в умовах 

виконання Європейської соціальної хартії, Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС [382]. 

Таким чином, в Україні створені та діють певні інституційні основи для 

здійснення державної політики у сфері соціального захисту сім’ї. Перш за 

все, вектор соціального захисту сім’ї визначають органами державної влади з 

правом законодавчої ініціативи – Верховною Радою, Президентом України. 

Практичною реалізацією напрямів державного соціального захисту сім’ї 

займаються центральні органи виконавчої влади, що розробляють уже 

механізми соціальної допомоги сім’ї. Органи місцевого самоврядування 

виконують роль оператора соціальних послуг і соціальних трансфертів на 

регіональному ті місцевому рівнях. Контролем за дотриманням законності 

займається прокуратура та судова влада, що захищають сім’ю перед анти 

законними діями посадовців і служб, що дозволяє оберігати сім’ї та її членів 

від кризових явищ, а також посилювати роль сім’ї в громадянському 

суспільстві. 

Висновки до Розділу 2. 

Таким чином, державна політика у сфері захисту сім’ї в Україні в 

умовах суспільно-політичної кризи базується на основоположних 

документах, у яких чітко прописані права та обов’язки основних гілок влади 

щодо  соціального захисту сім’ї та населення. Частину цих документів було 

осучаснено у 2015 – 2018 рр. Політична влада України модернізує систему 

соціального захисту сім’ї відповідно до сучасних тенденцій розвитку 

суспільно-політичної моделі держави, що створює умови для протидії 

негативному впливу суспільно-політичної кризи. Основними напрямами 

модернізації законодавства у сфері соціального захисту сім’ї стає 

розширення кола суб’єктів й об’єктів здійснення державної політики у сфері 

соціального захисту сім’ї, упровадження нових норм у гендерній політиці, 



96 
 

соціальнім забезпеченні ВПО та осіб, що здійснюють участь у відсічі 

збройної агресії на Сході України. На обласному рівні відбувається 

практичне впровадження нормативних основ у діяльність місцевих органів 

соціального забезпечення. Оновлення також торкнулися програм і стратегій 

області, територіальних громад, районів та міст у питаннях підтримки сімей 

через оптимізацію місцевої соціальної інфраструктури. 

Попри розгалужену систему нормативно-правових актів для здійснення  

державної політики у сфері соціального захисту сім’ї негативним фактором 

залишається відсутність оновленої стратегії розвитку державної сімейної 

політики. Суттєвою проблемою залишається відсутність реальних засобів 

реалізації багатьох положень законів та програм у реаліях постійної 

трансформації українського суспільства. Існує реальна потреба  

впровадження оновленого трудового кодексу України з урахуванням тих 

норм, які гарантують захист членів сім’ї у здійсненні професійної і 

підприємницької діяльності, а також подолання гендерної нерівності. 

Законодавцю потрібно скерувати свої зусилля на конкретизації розподілу 

повноважень  органів соціального захисту та розширення автономії центрів 

соціальних служб, які в такому разі могли б використовувати більш широкий 

спектр послуг, механізмів і товарів у практиці соціального супроводу 

територіальної громади. 

Інституційні зміни державної політики у сфері захисту сім’ї 

відбуваються згідно з законодавчим забезпеченням на рівні різних гілок 

влади. Реформа структурно-організаційної будови органів соціального 

захисту сім’ї торкнулася як центральних, так і регіональних органів 

виконавчої влади. Децентралізація органів центральної й місцевої виконавчої 

влади поступово посилює роль органів місцевого самоврядування, яскравим 

прикладом чого є Донецька область. Протягом 2015 – 2018 рр. відбулася 

оптимізація місцевих державних органів соціального захисту сім’ї, молоді та 

дітей, осучаснена мережа соціальних центрів та об’єднань для впровадження 

принципів адресної допомоги соціально вразливим сім’ям.  
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Інституційна система соціального захисту сім’ї є недосконалою для 

вирішення проблем суспільства, а саме соціально-психологічного та 

юридичного супроводу соціально вразливих членів сімей. Проведення 

АТО/ООС, позбавлення значної кількості громадян можливості отримання 

від державних і місцевих соціальних органів допомоги й послуг, втрата 

значної соціальної інфраструктури знижує якість здійснення державної 

політики соціального захисту сім’ї в Донецькій області. Важливим завданням 

у розбудові ефективної мережі соціальних центрів у Донецькому регіоні як 

важливому етапі політичного врівноваження кризової ситуації є остаточне 

завершення адміністративно-територіальної реформи та впровадження 

широкої бюджетної децентралізації. Але цей крок можливий лише за умов 

зміни податкового законодавства через збільшення частки податків бюджетів 

громад та відновлення територіальної цілісності України. 

Основні наукові результати, отримані під час дослідження теоретико- 

методологічних основ інституційної та законодавчої бази соціального 

захисту сім’ї, опубліковано в працях автора [228; 231; 232]. 
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РОЗДІЛ 3. 

СТРАТЕГІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАХИСТУ СІМ’Ї В УМОВАХ 

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ КРИЗИ 

3.1 Сутність суспільно-політичної кризи в Україні та її вплив на 

сім’ю 

Розуміння впливу суспільно-політичної кризи в Україні на українське 

суспільство вимагає ретельного політологічного аналізу її причин, сутності 

та її наслідків. Здійснення державного соціального захисту сім’ї у вкрай 

важких кризових процесах на рівні держави й регіонів як складової 

внутрішньо політичного процесу відбувається у прямій залежності від 

особливостей, які продиктовані, в першу чергу, ефективною роботою 

політичних інститутів, що визначають і започатковують методи, форми і 

способи соціального захисту населення. Розуміння сутності суспільно-

політичної кризи 2013 – 2018 рр. в Україні надає нам можливість з’ясувати її 

глибинний вплив на функціонування та трансформацію складу української 

сім’ї як інституту громадянського суспільства та основного елементу 

соціального, економічного й політичного процесів. 

Корені суспільно-політичної кризи України лежать в історико-

політичних умовах, які вплинули на становлення незалежної Української 

держави у 1991 р. Протягом незалежності через неефективну державницьку й 

господарську політику суспільно-політична криза охопила всі сфери життя та 

мала циклічний характер загострення і стабілізації. До 2013 р. молода 

Українська держава трансформувалася від пострадянського до сучасного 

стану на тлі трьох основних етапів суспільно-політичної кризи: 

- нагромадження суперечностей між громадянським суспільством і 

політикою правлячого кола у 1990-х та 2000-х рр.; 

- реальний конфлікт у суспільстві, який не можна врегулювати шляхом 

переговорів чи компромісів та який гальмує суспільний розвиток кінець 

2000-х рр.; 
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- загострення кризи на початку 2010-х рр., розпад окремих політичних 

структур, втрата державним управлінням впливу на суспільні процеси [177, 

c. 51-53]. 

У 2010 – 2013 рр. в Україні розгортається наступний етап політичної 

кризи, що визначається як особливий стан у розвитку та функціонуванні 

політичної системи суспільства, і, насамперед, її державних структур, який 

характеризується нестабільністю, розбалансованістю діяльності політичних 

інститутів, зниженням рівня керованості всіма сферами життя суспільства, 

наростанням соціально-політичної активності мас [156]. Корені негативних 

процесів у державному й політичному управлінні лежать в політико-

управлінській моделі, що на той час функціонувала. Розглянемо причини 

поглиблення політичної кризи Україні. 

Перш за все звертаємо увагу на те, що у 2010 р. після перемоги 

В. Януковича у президентських перегонах почався процес посилення 

авторитаризму [77; 252; 309; 331]. Обмеження ролі представницьких органів, 

звуження фінансових і політичних прав місцевого самоврядування, на думку 

О. Новакової, призвело у 2011 – 2012 рр. до порушення балансу в політичній 

системі України. Переформатування відносин між центрами прийняття 

найважливіших державних рішень на користь Президента України та 

наближених до нього владних структур, що призвело до зменшення 

автономії Уряду та порушення партійно-фракційного структурування 

Парламенту як колективних органів публічної політики [205]. Посилення 

впливу Президента та його прибічників сприяло також регіональному 

дисбалансу та створювало умови для недовіри людей до органів 

самоврядування через неможливість виконання ними взятих на себе 

зобов’язань. Поряд з авторитаризмом, негативного впливу на політичний і 

соціальний розвиток країни і Донецької області справив низький рівень 

моральності влади та суцільна корупція, що остаточно закріпилися у всіх 

сферах суспільно-політичного життя [4, c. 99]. Отримані ресурси й 
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можливості країни від вдалої економічної ситуації на міжнародних ринках, 

осіли на приватних рахунках чиновників та олігархів [32, c. 136-140]. 

Однією з причин політичної кризи стало те, що корумпована політична 

верхівка в умовах економічної стагнації свідомо сповільнила динаміку 

доходів громадян через неможливість (у стані рецесії 2013 р.) надалі 

підвищувати соціальні стандарти. У 2010 – 2013 рр. держава навмисно 

зберігала низький рівень оплати державним робітникам, порушуючи тим 

самим законодавство (мінімальна зарплата – 1218 грн. (152 дол. США), а 1 

тарифний розряд робітника бюджетної сфери – 852 грн. (106 дол. США). Це 

надавало право приватному бізнесу вчиняти аналогічно. Політична практика 

нехтування інтересами населення призвела до погіршення показників рівня 

розвитку людського капіталу в Україні [399, c. 96]. 

Ще одним приводом до посилення кризи політичної влади стала втрата 

суспільної легітимності інститутами влади: використання владою 

адміністративного ресурсу під час виборів Президента у 2010 р., Верховної 

Ради та органів місцевого самоврядування у 2012 р., відкрита боротьба влади 

з опозицією, залякування вільної преси, маргіналізація суспільства, не 

вирішення на користь суспільного запиту проблеми несправедливості 

фіскальної системи (Податковий майдан 2011 – 2012 рр.), нищення малого 

бізнесу та «репутаційна катастрофа» політичної еліти [4, c. 99]. Тим самим 

відбувся демонтаж громадянського суспільства і демократичних устоїв, які 

утвердилися в попередній період після помаранчевої революції 2004 р., що 

спровокувало суспільну кризу. Доказом кризових явищ стає падіння рівня 

легітимності та підтримки політичних інститутів населенням. На думку 

політолога Н. Пашиної, провідні інститути влади – Президент, Парламент, 

Уряд, органи місцевого самоврядування та політичні партії оцінювалися 

населенням в більшості негативно, що викликало утворення неякісного рівня 

відносин між суб’єктами й об’єктами політичного процесу і, як наслідок, 

відсутності загальнонаціональної ідентичності [220, с. 51-53].  
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Розгортання суспільно-політичної кризи спровоковано було підміною 

професіоналізму державних службовців принципами особистої відданості та 

кланової приналежності, що вкрай гостро не сприйняв український соціум. 

Влада намагалася використати компоненти регіональної відмінності в 

політичній боротьбі, провадила радикалізацію суспільних настроїв, тим 

самим прикривала свої провали в політиці лише гаслами та зростаючою 

ворожнечею [367, c. 31]. Влада, використовуючи всі існуючі засоби, 

проводила політику роз’єднання суспільних верств, груп, що вплинуло і на 

єдність сім’ї. Зокрема, дослідники М. Карчевський та О. Карчевська 

характеризують дії політичної еліти, як примітивну боротьбу за владу. 

Розповсюджені міфи, а також «політична імітація» створювали в 

громадянина враження перспективності дій влади, у тому числі і в соціальній 

політиці. Перед виборами міфи підігрівали електоральне поле і потім кожна 

політична сила отримувала потрібні їй дивіденди. Насправді жодного 

реформування соціальна сфера так і не зазнала, а лише відбулася ринкова 

корекція постсоціалістичної системи соціального захисту. Факт споживання 

«політичної імітації» громадянами, а не вирішення актуальних соціальних 

проблем став передумовою соціального вибуху в Україні у 2013 р. [385].  

Неспроможність нового українського політичного правлячого класу 

демократично розподілити владу у 2000-х рр. та інвестувати в розвиток 

власного суспільства, на думку британського політекономіста М. Бойцуна, 

призвело до соціальних протиріч та виходу людей на Майдан восени 2013 р. 

Як виявилося, державна влада в Україні існувала лише для перерозподілу 

національних багатств і постійно дискредитувала себе в очах населення [16]. 

Політична та економічна кризи сприяли поглибленню напруженості в 

психоемоційній сфері людей, а це спричинило формування тривожних 

очікувань серед населення [4, c. 96]. Особливо резонансним для суспільства 

стало скасування Урядом процесу підготовки до підписання Угоди про 

Асоціацію України з ЄС. Ця подія восени 2013 р. призвела до вибуху 

соціальної кризи, що внаслідок порушення нормальної взаємодії між членами 
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суспільства, соціальними групами й інститутами влади проявилося в 

соціальних суперечностях, що вкрай ускладнило стабільне функціонування 

важливих підсистем суспільства [157]. 

Досліджуючи природу системної кризи в Україні, Г. Дмитренко 

охарактеризував її як динамічний процес трансформаційних змін базисних 

компонентів відповідної системи, наслідком якого став перехід з однієї 

історично зумовленої конфігурації в іншу [84, c. 7-9]. Основною 

суперечністю, на думку Д. Кіслова, що може періодично викликати системні 

кризи в конкретній країні, є неадекватність можливостей регуляторного 

механізму публічного управління. Це відбувається під впливом змін рівня 

інтенсивності внутрішніх процесів, що забезпечують збереження 

конфігурації структури органів влади або дій чинників зовнішнього 

середовища, у т. ч. воєнно-політичного чи економічного характеру. Іноді 

внутрішні й зовнішні чинники впливу можуть діяти одночасно [137, c. 23-24]. 

Суспільно-політичний дисбаланс в Україні, що має прояв у суспільно-

політичній кризі, на думку Л. Герасіна, М. Панова, Н. Осіпова, є як генетично 

закладеним у зв’язку із залишками соціалістичної моделі господарювання й 

управління, так і функціональним, через помилкові рішення влади та свідоме 

небажання змінювати основну стратегію розвитку держави і 

суспільства [147, c. 16]. 

Отже, в Україні протягом 2010 – 2013 рр. формувалися передумови для 

глибокої і системної кризи публічного державного управління, економічної 

стагнації, розвалу системи соціальної комунікації. Неможливість 

співіснування авторитарно-олігархічної системи управління і вже 

сформованими в суспільстві уявленнями про громадянські права призвела до 

відкритого протистояння активного соціуму і влади, що проявилося в подіях 

осені 2013 – зими 2014 рр. Об’єктивні фактори, серед яких незакінчена 

перебудова суспільства на ринкових і демократичних засадах, призвели, на 

думку О. Юсип, до загальносуспільного поширення, тобто набуло форми 

макрокризи [446]. До суб’єктивних факторів відносимо непрофесійну й 
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авторитарну політику команди Партії регіонів і В. Януковича, неефективну 

діяльність опозиції. Аналіз ситуації переконливо доводить, що в Україні 

станом на кінець 2013 – початок 2014 рр. розгорнулася суспільно-політична 

криза з революційною ситуацією, що порушила існуючі в суспільній моделі 

управлінські й політичні комунікації [354]. 

Наслідком означеної кризової ситуації стала ще глибша політична й 

соціально-економічна криза сьогодення та зовнішня агресія: анексія 

Автономної Республіки Крим Російською Федерацією, неоголошена війна на 

Донбасі, економічна війна Російської Федерації проти України, що 

спричинило знецінення національної валюти України втричі у 2014 р. тощо. 

Разом із військово-політичною кризою в Україні, особливо в період 2014 –

 2016 рр. зростала соціальна напруженість через стрімке падіння якості 

життя. Війна, втрата Криму, торгівельні обмеження й низька якість 

українського експортного потенціалу, інфляція національної валюти 

призвели до реального збідніння населення, що, в першу чергу, відчули сім’ї 

із дітьми. За даними щорічного дослідження інвестиційного банку Credit 

Suisse, що охоплює період з липня 2015 р. по червень 2016 р., загальний 

рівень добробуту домогосподарств України знизився на 18,5%, або на 10 

млрд. дол. США [54]. Цей факт визначив зміни у внутрішній політиці Уряду 

України. З 2016 р. розпочався курс на підвищення рівня соціальних виплат 

для населення, реформу пенсійного забезпечення, але цих дій держави поки 

що недостатньо для подолання різкого збідніння населення. 

Подолання негативних наслідків для оновленої влади в Україні стали 

першочерговим завданням, оскільки у 2014 - 2015 рр. існувала реальна 

загроза втрати Україною свого суверенітету. Внаслідок виборів Президента 

та Верховної Ради було оновлено учасників публічної влади. Складність 

політичної консолідації «антикризової» еліти у 2014 р., на думку 

О. Новакової, визначалося внутрішніми, як от відсутність якісних реформ, 

так і зовнішніми чинниками [206, с. 7]. Влада у 2015 р. на умовах коаліційної 

угоди [417] відновила курс на демократичні й системні реформи в межах 
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євроінтеграції. Забезпечення соціального захисту населення в умовах кризи 

стало основою внутрішньої політики влади. Більшість партій, що пройшли до 

ВР на позачергових парламентських виборах 2014 р. та формують 

сьогоднішню політичну дійсність, у своїх політичних програмах заявили про 

пріоритетність соціального захисту малозабезпечених громадян, а саме 

перехід до адресності соціальних послуг, збереження субсидії при оплаті 

житлово-комунальних послуг (далі – ЖКП), надання молоді першого 

робочого місця та створення умов для вирішення житлового питання, 

реформи забезпечення, реінтеграції та відбудови територій ОРДЛО (див. 

додаток Б). 

Найбільшої уваги проблемам захисту сім’ї в програмах приділили 

найбільша парламентська партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність» та 

найвпливовіша політична партія столиці «УДАР» Віталія Кличка. Партія 

«УДАР», вбачаючи в державі інструмент примноження суспільних благ, 

відстоює запровадження можливості соціально вразливим категоріям сімей 

вибору форм і методів соціальних послуг від держави або іншого оператора, 

реалізацію принципу адресності як основного чинника призначення 

соціальної допомоги, зростання розмірів допомоги малозабезпеченим сім’ям 

та дитячим будинкам сімейного типу, збільшення участі громади у 

формуванні своєї соціальної інфраструктури [335]. У політичній програмі 

«Блоку Петра Порошенка «Солідарність» акцент зроблений на наближенні 

соціальних послуг до адресата – малозабезпечених сімей через спрощення 

процедури отримання й обліку. Блок одним із пріоритетних напрямків 

соціального захисту сім’ї вважає матеріально-грошову, соціально 

психологічну підтримку сімей УБД та ВПО із залученням громадських 

організацій [334]. Факт присутності в програмах партій  положень про 

соціальну підтримку сім’ї засвідчує важливість сімейної політики у 

формуванні внутрішньополітичного денного порядку, у якому значну роль 

відіграють запитувані громадянами реформи пенсійного, соціального й 

гуманітарного забезпечення сім’ї. Саме від реалізації цих стратегічних цілей 
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внутрішньої політики та оцінки їх результативності суспільством 

(потенційними виборцями) залежить подальша доля партій, очільників 

держави, а з ними і всієї політичної системи України, в авангарді якої вони 

стоять.  

Об’єднання політичних сил, підписання Угоди з ЄС, відновлення 

боєздатності Збройних Сил України, реструктуризація державних монополій, 

заходи щодо посилення енергетичної незалежності, організація комплексу 

антикризових реформ і впровадження жорсткої економії державних ресурсів 

зупинили руйнівний процес гострої і всеосяжної суспільно-політичної кризи 

2013 - 2015 рр. Суспільство підтримало дії політичної влади, скеровані на 

подолання негативних проявів кризи, але відновило дискусію про боротьбу з 

корупцією в Україні, про недостатню ефективність ініційованих владою 

реформ, про підвищення рівня прозорості, відповідальності та незалежності 

системи судочинства, про деполітизацію та професіоналізацію системи 

державної служби, у тому числі органів місцевого самоврядування. 

Спеціалістами соціологічної служби «Центру Розумкова» протягом 

грудня 2014 – лютого 2016 рр. проводилося соціологічне опитування, у 

якому респондентам ставилося питання щодо певних матеріальних 

труднощів через реформи. Кількість тих, хто готовий був потерпіти в 

означений період з 34% впала до 28,5%, натомість кількість людей, які 

зневірилися в реформах і вважали своє матеріальне становище вже 

нестерпним збільшилася з 29% до 32% [389]. У 2018 р. спеціалістами 

соціологічної служби «Центру Розумкова» було проведено соціологічне 

дослідження щодо оцінки громадянами реформ та дій влади у різних сферах 

на своє особисте становище. Більшість респондентів (55 – 76%) вказали на 

відсутність впливу реформ на якість свого життя, що пояснюється низьким 

рівнем проінформованості їх щодо рівня реформування. Найбільш позитивно 

оцінили респонденти реформу з децентралізації та створення ОТГ, та 

створення системи національної безпеки й оборони. Більшість реформ не 
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знайшли підтримки серед населення, а медична взагалі була сприйнята 57% 

респондентів як така, що негативно вплинула на якість життя [351]. 

Попри стабілізацію суспільно-політичного життя у 2016 – 2018 рр. 

суспільство не може задовільно оцінити діяльність політичного керівництва 

України як на загальнодержавному, так і на регіональному рівнях. Зокрема, 

українці не довіряють Верховній Раді (76 %), судовим і правоохоронним 

органам (75%), Уряду України (65%) та Президенту України (60%), органам 

місцевого самоврядування (52%) [204]. Зазначений стан суспільної довіри 

свідчить про недостатню злагодженість політичної влади в питаннях 

подолання наслідків кризи для населення. 

Стабілізація в політичному, суспільному, економічному житті у 2016 –

 2018 рр. прямо вплинула на зміну внутрішнього стану суспільства і сім’ї, яка 

є важливим інститутом громадянського суспільства в будь-якій державі. 

Сім’я є тим суспільним і політичним інститутом, який об’єктивно й 

повноцінно віддзеркалює всі плюси та мінуси політики певної держави, 

залишаючись посередником між індивідумом і суспільством [192]. 

Об’єктивними факторами, що визначили кількісно-якісну 

трансформацію моделі вітчизняної сім’ї ще до кризи 2013 – 2018 рр., стали 

по-перше, перехід від соціоцентричної до людиноцентричної моделі 

побудови сімейно-шлюбних відносин [55, c. 26], по-друге, акультурення сім’ї 

на груповому й особистому рівнях [440, c. 159], по-третє, пасіонарний спад 

українського суспільства [217], по-четверте, демографічне уповільнення 

1980 – 2010-х рр. на тлі соціально-економічної та суспільно-політичної 

трансформації українського соціуму [124, c. 88]. Своє значення мають 

екологічні умови та розширення гендерної культури. Суспільно-політична 

криза поглибила негативні тенденції розвитку інституту сім’ї, що 

відобразилося на матеріальному, морально-психологічному й соціо-

культурному компонентах сімейно-шлюбної організації народу.  

Для Донецької області особливою групою причин демографічного 

уповільнення у 2000 – 2010-х рр. стали екологічне навантаження, занепад 



107 
 

мономіст через остаточну ліквідацію містоформуючих підприємств, 

виведення зі сільськогосподарського обігу земель (поглинання 

промисловими зонами сіл і містечок). 

Враховуючи наведені передумови, причини і прояви демографічної 

кризи 2000 – 2010-х рр. як глибокого порушення процесу відтворення 

населення на сучасному етапі розвитку українського суспільства, можна 

визнати, що склалася негативна соціально-демографічна ситуація, яка 

вимагає від політичної влади рішучих кроків у внутрішній та економічній 

політиці, які могли б забезпечити відновлення демографічної стабільності і, 

як наслідок, соціальної рівноваги.  

Абсолютне зменшення кількості населення в Україні з 1989 р. до травня 

2018 р. сягнуло 42,3 млн осіб [67]. Загалом з січня 2013 р. по травень 2018 р. 

Україна втратила 3 050 тис. осіб, більша частка яких припадає на населення, 

що опинилася на тимчасово окупованій території АРК та ОРДЛО. Через 

смертність Україна втратила 1 021 тис. осіб [67], з них загинуло у конфлікті 

на Сході України з середини квітня 2014 р. по 15 травня 2017 р., за 

інформацією Моніторингової місії ООН в Україні, щонайменше 10 090 осіб, 

включаючи 2,7 тис. цивільних осіб у зоні проведення ООС, що склало 1% від 

загальних демографічних втрат цього періоду [146]. Станом на травень 

2018 р. кількість загиблих у зоні АТО/ООС серед мирного населення склала 

2 725 осіб, із яких 140 дітей [28]. 

Збільшилася частка населення похилого віку з 18% до 22 %, що утворює 

додаткове демографічне навантаження на працездатне населення України. 

Відбулося зменшення абсолютної кількості осіб віком до 18 років з 13 305 

тис. осіб у 1990 р. і до 7 609 тис. осіб у 2018 р [67]. Підтвердженням старіння 

нації є той факт, що середній вік громадян серед наявного населення України 

станом на 2015 р. складав - 37,9 років для чоловіків та 43,1 - 43,5 років для 

жінок, що різко знижує можливості до відтворення населення [104, c. 13]. У 

Донецькій області на 2015 р. було зафіксовано середній вік наявного 
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населення на рівні 42,7 років, а у 2018 р. вік сягнув 44,2 років, що є одним з 

найстаріших [66].  

Населення Донецької області зазнало суттєвих змін за період з 1995 р. 

по 2013 р., а саме втрата 923 тис. осіб. За період суспільно-політичної кризи 

2013 – 2018 рр. рівень скорочення населення посилився через безпосередні 

військові дії на території ОРДЛО, соціально-економічні негаразди та значної 

кількості ВПО, які покинули межі області. Станом на 1 травня 2018 р. наявне 

населення Донецької області скоротилося до 4 190 тис. осіб [66] з 4 375 тис. 

осіб у 2013 р. за наявними адміністративними даними щодо державної 

реєстрації народження і смерті та зміни місця реєстрації населення на всій 

території Донецької області, включаючи ОРДЛО [67].  

Військові дії і окупація окремих районів Донецької області спричинили 

розподіл населення області наступним чином: 1,9 млн. осіб проживає у 

підконтрольній частині і 2,3 млн. осіб у непідконтрольній станом на 1 січні 

2017 р. Як свідчать дані спостережень, демографічні показники на 

окупованій і неокупованій частинах області є суттєво відмінними, що наочно 

демонструє негативний вплив ситуації на народонаселення регіону 

(див. додаток В). 

У 2014 - 2018 рр. сім’я як важливий інститут громадянського 

суспільства відчула на собі вплив не тільки негативних проявів суспільно-

політичної кризи, а й негативні наслідки від дій влади щодо подолання 

кризової ситуації. За період 2014 - 2017 рр. Уряд у межах жорсткої економії й 

оптимізації скоротив 184 тис. робочих місць у державних сферах: освіті, 

медицині, державній службі. Більшість цих посад обіймали жінки, особливо 

у сільській місцевості, що значно знизило рівень зайнятості членів сім’ї. 

Уряд також скоротив обсяг соціальних виплат для самотніх матерів, 

надбавки за догляд за особою з інвалідністю з дитинства, щомісячної виплати 

допомоги при народженні та досягненні ними трирічного віку в період 2014 -

 2016 рр. Зокрема, відбулося знецінення виплат на 43 % при народженні 

першої дитини та на 69% при народженні другої й далі. Це мало суттєвий 
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вплив на формування самозабезпечення сім’ї та викликало відмову частини 

сімейних пар від народження дитини [95]. 

Наслідком соціальних негараздів стало скорочення кількості 

домогосподарств у період загострення кризи : 2013 р. – 16 959 тис., 2014 р. – 

16 945 тис., 2017 р. – 14 986 тис., 2018 р. – 14 935 тис. [427]. Однією з причин 

скорочення домогосподарств, на думку Н. Карпенко, стала висока інфляції, 

значне зростання цін на споживчі товари й тарифів на комунальні послуги, 

знецінення заощаджень домогосподарств, зростання рівня безробіття, 

зниження купівельної спроможності, посилення поляризації за доходами. Це 

спричинило загальне поширення бідності з 15% у 2014 р. до 25% у 2018 р. 

серед домогосподарств, поглиблення розшарування за рівнем доходів і 

майна [126]. 

Попри скорочення кількості домогосподарств співвідношення 

шлюбності й розлучуваності в Україні залишилося більш-менш стабільним 

показником [442]. Загалом соціолог Л. Слюсар фіксує збереження в Україні 

навіть в умовах суспільно-економічних і військово-політичних негараздів 

високий рівень шлюбності [372, с. 35]. Середній вік шлюбності для чоловіків 

- 28 років, жінок - 25 років на 2018 р., у порівнянні з 2013 р. - 26,5 р. та 23,7 р. 

відповідно, що свідчить про розповсюдження тенденції «зрілого» сімейно-

шлюбного партнерства у відповідь на неспроможність молоді створити сім’ї 

та забезпечити її як матеріально, так і морально. У Донецькій області обласне 

управління статистики фіксує негативну тенденцію шлюбності в умовах 

суспільно-політичної кризи (див. додаток Г). 

Середній розмір домогосподарства в Україні (як умовної одиниці за 

даними Держстату) на 2018 р. склав 2,58 осіб (2,33 осіб у Донецькій області) 

[387], що є меншим ніж у 2013 р. Показники кількості домогосподарств з 

дітьми до 18 років, що зберігається на позиції 38,2% протягом 2014 – 2018 

рр. є показником стагнації сімейно-шлюбних відносин і остраху українських 

сімей народжувати більшу кількість дітей в умовах тривожності й недовіри 

до політичної влади, яка не може подолати кризові явища. З 2013 р. почався 
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позитивний процес збільшення домогосподарств, у яких є 2 та 3 особи 

(див. додаток Д), фіксується тенденція до незначного збільшення 

домогосподарств з 2 дітьми, але домінуючою залишається однодітна 

сім’я [427].  

За 5 років установка на однодітність отримала широке розповсюдження і 

в Донецькій області. На 2017 р. лише 35,2 % домогосподарств із дітьми в 

області (у 2013 – 35,1%), з яких 98,6% - однодітні, 1,3% - дводітні, 0,1% три і 

більше дитини [429] проти 89,8%, 10,1% та 0,1% у 2013 р. Це демонструє 

великий спад і значно нижчий показник наявності дітей у порівнянні з 

загальнодержавним рівнем [428]. Наприклад, у розпал суспільно-політичної 

кризи на початку 2015 р. у м. Маріуполі як найбільшому неокупованому місті 

області налічувалося 151 027 сімей, з яких лише 81 094 мали дітей (51%). З 

наведеної кількості сімей з дітьми за статистичними даними, лише 1 692 

сімей є багатодітними (2%). Цікавим є той факт, що в багатодітних сім’ях 

виховується 5 922 дитини. Неповні сім’ї з дітьми склали 6 524 (8%), у яких 

виховувалося 7 332 дитини. Це є свідченням того, що як мінімум 9 тисяч 

сімей (11%) є соціально вразливою групою і потребують державної 

підтримки в умовах економічної та соціальної кризи [395].  

Прямим негативним наслідком суспільно-політичної кризи став зріст 

показників рівня штучного переривання вагітності. Якщо на 1990 р. кількість 

абортів сягала майже 1 млн., 1995 р. – 740 тис., 2000 р. 430 тис., 2005 р. – 242 

тис. [238], то у 2012 р. знизилася до 141 тис. офіційно зареєстрованих 

закладами медичного обслуговування [133]. Серед жінок більшість вказувала 

на наступні причини аборту: медичні показання, небажана вагітність 

(наявність інших дітей, не бажання мати дітей узагалі, відсутність підтримки 

від батька дитини, скрутна матеріальна або психологічна ситуація), рання або 

пізня вагітність [394]. Факторами скорочення кількості пологів і збільшення 

абортів з 2014 р., на думку медичного експерта К. Каращук, стали події на 

Сході України, які спровокували, окрім невпевненості і страху серед 

населення, ще й зменшення мережі пологових будинків з 88 до 74 та 
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скорочення кількості акушерського медичного персоналу з 12 тис. до 10 тис. 

осіб, поява ВПО, які відмовляються народжувати в нових місцях 

проживання, утворення полілокальних родин військових і заробітчан, які не 

можуть здійснювати повноцінно репродуктивну функцію сім’ї [134]. Рівень 

абортів в Україні, станом на 2016 р., залишався найбільш високим серед 

країн Європи і становив 21,1 на 1000 жінок фертильного віку, 84 - на 100 

пологів, що є наслідком суспільно-політичних, морально-етичних та 

економічних негараздів в Україні [394]. 

Окреме питання державної політики у сфері соціального захисту сім’ї як 

важливої складової внутрішньої політики, що забезпечує соціальну 

стабільність і розвиток людського капіталу, є створення умов для отримання 

дітьми-сиротами батьківського піклування. На прикладі Донецької області в 

умовах суспільно-політичної кризи відбувся великий спад як кількості дітей, 

позбавлених батьківського піклування з 9817 у 2013 р. до 4890 дітей у 

2018 р., так і кількості всиновлених дітей з 476 до 192 осіб відповідно за 

роками [136]. Причинами стрімкого падіння рівня всиновлення стала: 

окупація частини території області, через що органи опіки й соціальні 

служби не встигли провести заходи щодо евакуації означеної групи дітей до 

обласного центру «Смарагдове містечко» у м. Святогірськ, не можливість 

об’єктивного обліку кількості дітей, що залишилися в ОРДЛО. Не останню 

роль у відмові сімей з потенційними можливостями оформлення опікунства 

та всиновлення є значне падіння життєвого рівня. 

В умовах суспільно-політичної кризи, тимчасової окупації АРК та 

військового конфлікту на Сході України набуває поширення група 

полілокальних сімей [439, c. 441], серед яких є сім’ї ВПО, трудових 

мігрантів, учасників АТО/ООС [212]. Змінюється і кількість ВПО за 

регіональним розподілом, але найбільша кількість переселенців зосередилася 

в Донецькій області, а саме 540 804 особи у 2018 р., (див.додаток Е) [80]. Це 

доводить актуальність дослідження цього регіону з його вкрай важким 

соціальним становищем, що потребує уваги політичних інститутів України. 
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Показники демонструють невеликий відсоток деформованих типів сімей 

за ознакою повноти родини, але ця тенденція набуває розмаху через 

збільшення трудової еміграції в країни з більш сприятливими умовами для 

життя та самореалізації. За інформацією Мінсоцполітики, 71% трудових 

мігрантів зазначили причиною свого від’їзду значне зниження заробітної 

плати в роки кризи. Доля трудових мігрантів за кордоном залишається 

складною через те, що 66 % працювали не за фахом, що створювало умови 

для отримання більш низької зарплатні, ніж вони очікували [6]. Загалом за 

період спостережень 2015 – 2017 рр. Держстатом було зафіксовано 1,3 млн. 

трудових мігрантів (917 тис. - чоловіки, 385 тис. - жінки), що склало 4,5% від 

усього економічно активного населення країни, а з них 8,3% не повернулися 

до України, а залишилися переважно в Італії, Польщі та Росії [117, c. 4-5]. 

Загалом у 2016 р. 719 тис. домогосподарств отримувало матеріальну 

допомогу з-за кордону. Середній розмір грошової допомоги на рік складав 

1 409 дол. США на одне домогосподарство [117, c. 28]. Цей фактор виник 

через економічний занепад і неефективну діяльність відповідальних за 

зайнятість політичних інститутів. 

Соціальна криза 2013 – 2018 рр. призвела до порушення балансу 

психологічної взаємодії в сім’ї, що фіксується збільшенням  нестабільних і 

дезорганізованих сімей. Більшість таких родин створюють умови для 

недостатньої або негативної соціалізації дітей як майбутніх членів 

суспільства. За ознакою не благополучності сім’ї статистичні органи в 

м. Маріуполі фіксують тенденцію збільшення: у 2010 р, 2013р. та 2017 р. 

фіксували 12, 15 та 18 сімей, де один з батьків перебуває в місцях 

позбавлення волі, 345, 366 та 364 сім’ї, у яких діти за письмовою згодою 

батьків знаходяться в інтернатних закладах, 645, 866 та 946 сімей, які 

опинилися в СЖО і під соціальним наглядом. Загалом батьківських прав 

позбавлені 210, 182 та 175 сімей відповідно [395]. У Донецькій області за 

період січень - липень 2017 р. з неблагополучних сімей було вилучено 110 

дітей і ще 900 дітей виховуються батьками у невідповідних умовах, за 
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даними поліції. Загалом по області було нараховано 600 проблемних сімей, з 

якими постійно триває робота соціальних органів і служб у справах 

дітей [27]. 

Ця статистика відображає гостру потребу в перегляді державної 

політики у сфері соціального захисту сім’ї, яка повинна бути зорієнтована на 

стимулювання сімейного благополуччя, тому що першочерговим завданням 

держави є створення належних умов для виконання сім’єю її функцій 

будівника громадянського суспільства, пов’язаних із турботою і вихованням 

дітей, формуванням особистості, доглядом за непрацездатними батьками, 

виховання громадянської відповідальності [35].  

Вказані чинники з урахуванням тривалої економічної і політичної кризи 

суттєво змінили форму сім’ї. Але попри структурні зміни сім’я залишається 

для індивідуума основною цінністю та потенціалом повноцінної реалізації 

особистісних прагнень і можливостей. Підтвердженням цього є той факт, що 

основною формою подружніх відносин залишається зареєстрований 

шлюб [152, с. 34-35]. 

Суспільно-політична криза вплинула не тільки на кількісно-якісні 

характеристики сучасної української сім’ї, а й на матеріальну сторону життя 

домогосподарств. Наприклад, у період з 2002 до 2017 рр. інфляція у 630 % та 

соціально-економічна нестабільність призвели до того, що за 15 років реальні 

доходи населення в доларовому еквіваленті збільшилися лише в 2,6 разів, що 

створює несприятливі умови для життєдіяльності сім’ї. У 2013 р. Україна 

досягла найкращих показників у прирості доходів, коли сукупний річний 

дохід середньостатистичної сім’ї досягнув 11,1 тис. дол. США (3,9 тис. дол. 

США на одного члена родини) і виявився одним з найнижчих серед країн 

Східної Європи, а після 2014 р. зазнав суттєвого зниження [352]. З 2017 р. 

було зафіксовано зростання доходів вище рівня інфляції, але проблеми 

збільшення дохідної частини сімейного бюджету це не вирішило.  

Враховуючи проблему недостатнього зростання доходів сім’ї, держава 

через засоби внутрішньої політики має створити умови для повноцінного 
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наповнення сімейного бюджету: створенням робочих місць, забезпечення 

достатнього показника заробітних плат у бюджетній сфері, надання 

пільгових кредитів на житло, сприяння розвитку приватної справи і наданням 

соціальної підтримки вразливим верствам населення, які не можуть себе 

забезпечити. Але в умовах постійної кризи в Україні, а тим паче її 

загострення у 2013 - 2018 рр. виконати в задовільному обсязі, покладені на 

себе соціальні функції політична влада не змогла. Це спричинило порушення 

балансу сімейного бюджету більшості домогосподарств України.  

Під доходами домогосподарств населення слід розуміти суму грошових 

засобів і матеріальних благ, отриманих або створених ними за певний 

проміжок часу, які можна поділити на грошові й натуральні доходи [235]. 

При аналізі бюджету сім’ї принципово важливо врахувати не просто 

номінальний розмір сімей, а й реальну купівельну спроможність, що 

залежить від рівня цін на товари, послуги та динаміку інфляційних процесів у 

тій чи іншій країні. Тому грошові доходи включають усі надходження коштів 

у вигляді оплати праці працюючих осіб, доходів від особистого підсобного 

господарства, підприємницької діяльності й самозайнятості, наданих послуг, 

пенсій, стипендій, різних допомог тощо. Натуральні доходи включають перш 

за все продукцію, вироблену господарствами населення для власного 

споживання, а також трансферти в натуральній формі [226, c. 297]. 

У 2017 р. номінальні доходи населення зросли на 24,4%, але реальний 

рівень зріс лише на 6,4% [91]. Сучасна модель економічного розвитку в 

Україні залишається вразливою до кризових явищ, що створило умови для 

зміни співвідношення різних груп доходів. За період 2013 - 2018 рр. 

основним доходом стала заробітна плата [90], і лише четверта частина 

доходів залишилася саморегулюючою (див. додаток Ж). Більшість доходів 

залежить від держави (яка має слабку ринкову економіку) та від кон’юнктури 

внутрішнього ринку праці. Це призводить до негативних тенденцій: 

збідніння нації і, як наслідок, до труднощів у сімейному плануванні, відмові 

від багатодітності. 
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На вересень 2015 р. у розпал суспільно-політичної кризи середня 

заробітна плата по країні складала 3 870 грн. (179 дол. США), а вже на 

грудень 5 230 грн. за офіційними даними. Але цей показник не є 

відображенням цілісної картини доходів населення від трудової діяльності. 

Фіксуємо велику різницю в рівні заробітної плати між регіонами та галузями 

(див. додаток З) [242]. У травні 2018 р. середня номінальна заробітна плата 

збільшилася і вже становила 10 573 грн. (395 дол. США), що на 27% більше 

за показник травня 2017 р. Найвищий рівень номінальної заробітної плати 

зберігається в інформаційній, телекомунікаційній та фінансово-страховій 

видах економічної діяльності – 13-15 тис. грн., найнижчий рівень у сфері 

соціальної допомоги, медицини та пошти – від 5,7 тис. грн. Серед регіонів 

столиця -16,5 тис. грн., а у Донецькій області (без урахування ОРДЛО) – 

11 298 грн. [112]. Зберігається високий відсоток населення, яке приховує 

реальні трудові доходи у тіньових схемах через неефективну фіскальну та 

податкову політику держави. Якщо порівнювати показники офіційно 

зареєстрованих середніх зарплат і гарантованої державою мінімальної 

зарплати, то простежується невідповідність і недостатній рівень означеної 

соціальної гарантії, що суттєво впливає на рівень доходів майже всіх сімей 

України. 

Суттєвих змін у період кризи зазнала соціальна гарантія, що впливає на 

структуру доходів сімейного бюджету (див. додаток К). Визначена 

державою мінімальна заробітна плата, яка збільшує свій розмір з 1 550 грн. 

(58 дол. США) у грудні 2016 р. до 3 200 грн. у січні 2017 р., до 3 723 грн. (141 

дол. США) на квітень 2018 р. Це збільшення – одне з найсуттєвіших за 

останні роки, але воно спричинене тим, що соціальні виплати не встигають за 

стрімким здорожченням життя. У 2014-2015 рр. суттєво скоротився ринок 

праці, особливо це помітно у важкій промисловості. Тому важливим стало 

питання про збільшення мінімальної допомоги по безробіттю. Державним 

бюджетом України на 2016 р. було здійснено поетапне підвищення 

мінімальної допомоги по безробіттю для застрахованих осіб від 1 102 до 
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1 240 грн. У 2018 р. допомога по безробіттю склала 1 440 грн. (55 дол. США), 

а для осіб без урахування страхового стажу залишилося як і в 2015 р. - 544 

грн. [105]. 

Наслідком економічного спаду 2013 - 2018 рр. стало переважання частки 

заробітної плати у співвідношенні з доходами від підприємництва і власності 

[91-93]. Це демонструє стагнацію приватної ініціативи сімей на тлі 

соціально-економічної кризи в Україні, хоча заробітки принаймні половини 

працюючих в Україні не є сприятливими для задоволення достатнього рівня 

потреб усіх членів сім’ї. Як наслідок, 6,5% домогосподарств віднесло себе у 

2017 р. до більш невпевненої і біднішої групи, яка постійно знаходиться на 

межі можливостей самостійного задоволення матеріальних потреб членів 

родини [358]. 

Наступним джерелом доходів для 15 млн. домогосподарств України є 

прибуток від власності – грошові надходження до бюджету сім’ї у вигляді 

дивідендів від акцій та інших цінних паперів, відсотки по вкладах, доходи від 

здачі внайми рухомого та нерухомого майна. За результатами порівняння 

динаміки зміни доходів сім’ї виходить, що доходи від власності є 

незначними в сукупному доході (див. додаток Ж). Тобто ми можемо 

констатувати негативні тенденції щодо формування доходів з власності за 

офіційною статистикою. 

Криза вплинула на зміну рівня прибутку від використання присадибних 

ділянок як джерела доходів сімей в Україні, що особливо важливо для 

4,9 млн. домогосподарств у сільській місцевості з середнім розміром 2,7 осіб 

[387, дод. 1; 355]. Більшість домогосподарств, які мають землю у власності 

отримують дохід від неї. На 2017 р. 70% виробленої продукції на 

присадибних ділянках, використовувалося для власного споживання і тільки 

30 % реалізовувалося. Тому варто зазначити, що господарства населення 

виконують нині переважно споживчу функцію і тому не приносять значних 

надходжень до сімейного бюджету через падіння внутрішнього попиту та 

купівельної спроможності населення [226].  
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На тлі невисокого рівня зростання доходів населення з трудової і 

підприємницької діяльності більш значущою часткою у формуванні 

сімейного бюджету стає державне соціальне забезпечення та суспільні 

трансферти (фонди). 

Щоб забезпечити соціальну рівновагу держава серед основних 

соціальних гарантій визначила прожитковий мінімум у розрахунку на місяць 

на одну особу, який у 2015 р. склав 1 176 грн. (51 дол. США), у січні 2016 р. - 

1 330 грн. (53 дол. США) [255], січні 2017 р. - 1 544 грн. (57 дол. США) [254], 

травні 2018 р. - 1 700 грн. (65 дол. США) [257], що є нижчим від фактичного 

(реального) прожиткового мінімуму для працездатних осіб (2 561 грн. (98 

дол. США, чого вистачить навіть на найнеобхідніший мінімальний набір 

товарів і послуг [449]. Неспроможність держави підтримати населення в 

боротьбі з бідністю створює реальну загрозу гуманітарної кризи, подолати 

яку здатна лише прозора соціальна політика держави [5, c. 335] 

Негативної зміни зазнала одноразова допомога при народженні дитини, 

як одна з найважливіших соціальних гарантій з боку держави для сім’ї. У 

2014 р. через гостру потребу в економії КМУ було встановлено однакову 

суму державної допомоги при народжені дитини в розмірі 41 280 грн., з яких 

одноразово виплачується 10 320 грн. на банківський рахунок, залишок 

виплачується у вигляді щомісячної допомоги в розмірі 860 грн. Цей факт 

негативно вплинув на рівень народжуваності, унаслідок чого позитивні 

тенденції, які оформилися з 2005 р., були зведені нанівець [95]. 

Держава для допомоги одиноким матерям/батькам здійснила в період 

суспільно-економічної кризи 2016 - 2018 рр. перегляд рівня соціальних 

виплат з розрахунку 100 % від прожиткового мінімуму на дитину до 6 років 

(див. додаток К) [73; 258]. 

Через поширення рівня соціального сирітства і зменшення сімей, що 

всиновлюють дітей, держава з вересня 2015 до 2018 рр. збільшила розмір 

виплат для батьків, які встановили опіку над неповнолітньою дитиною 

(див. додаток К) згідно оновленого Закону України «Про державну допомогу 
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сім’ям з дітьми», який встановлює, що розмір щомісячної державної 

допомоги розраховується у 200% від прожиткового мінімуму [61; 258; 295]. 

Унаслідок кризи з’явилася нова вразлива категорія сімей, які втратили 

традиційні для себе джерела прибутку, місце проживання – внутрішньо 

переміщені особи. На квітень 2018 р. обліковано 1 240 тис. сімей, котрі 

отримали статус ВПО, серед яких 49 тис. осіб з інвалідністю та понад 238 

тис. з дітьми. З жовтня 2014 р. держава здійснює соціальні виплати ВПО, 

сумарний обсяг яких на 2017 р. сягнув 10 млрд. грн, з яких на 2018 р. 

заплановано 3 млрд. грн. Виплати ВПО є диференційовані: особи з 

інвалідністю І групи отримують на 30% більше, а ІІ групи на 15% [76]. 

Максимально гранична грошова допомога на сім’ю з особами з інвалідністю 

збільшилася з 2 400 грн. (97 дол. США) у 2016 р. до 3 400 грн. (130 дол. 

США) у 2018 р. Підвищено рівень грошової допомоги на сім’ю ВПО до 3000 

та багатодітної родини ВПО до 5 000 грн. [379]. 

Зазнали зміни такі традиційні види соціальних трансфертів, як стипендія 

та пенсія. У 2016 – 2017 рр. було суттєво переглянуто систему нарахування 

як першої, так і другої соціальної виплати. Наприклад, стипендії у ЗВО ІІІ – 

ІV рівня акредитації на 2018 р. дорівнювали: 1 180 грн. – соціальна і 1 300 

грн. – академічна, підвищена стипендія сягнула 1 660 грн. (45, 50 та 63 дол. 

США відповідно) [396]. Здобувачі та учні ВПО професійно-технічних 

навчальних закладів до закінчення навчання отримують додатково 1 тис. 

грн. [379]. 

Пенсійна реформа вересня 2017 р. призвела до осучаснення наявних 

пенсій та встановила новий розрахунковий механізм нарахування пенсії за 

віком, скасувавши безліч спеціальних і дострокових пенсій. Скасували 

податок у 7% для працюючих пенсіонерів, але знижено коефіцієнт 

нарахування з 1,3 до 1,0, що викликано збільшенням рівня заробітних плат 

нинішнього старшого покоління працездатного населення і спробою 

недопущення збільшення дефіциту пенсійного фонду України. Мінімальна 

пенсія в Україні, за бюджетом на 2018 р., встановлюється на позначці 1 452 
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грн. за наявністю обов’язкового 25 річного страхового стажу [256]. 

Осучаснення пенсій у вересні 2017 р. відбулося з урахуванням розміру 

заробітної плати працюючого до виходу на пенсію. Протягом 2019 р. Уряд 

планує осучаснити пенсії вже з урахуванням стажу, впровадити автоматичну 

індексацію та зміну розміру у зв’язку з підвищенням мінімальної заробітної 

плати. Перегляд механізмів пенсійної системи залишається важливим 

напрямком трансформації державної системи соціального захисту всього 

старшого населення України, яке є активним учасником сімейних процесів у 

нашому суспільстві. 

Отже, доходи населення за період кризи збільшилися, однак справжня 

купівельна спроможність населення суттєво знизилася в умовах суспільно-

політичної кризи. Загалом відбувається поступове збільшення залежності 

членів сімей від держави та її політики у сфері захисту сім’ї. Якщо у 2014 р. 

соціальна допомога та допомога від суспільних фондів складала 26,9% від 

загального доходу сім’ї [39, c.195], то у 2015 р. їх частка зросла до 37,8%. На 

фоні збільшення мінімальної заробітної плати у 2017 р. відсоток соціальної 

допомоги та трансфертів знизився до позначки 20,4% від сукупного 

доходу [41, c. 63]. 

Суспільно-політична криза та економічна стагнація 2013 - 2018 рр. 

змінили структуру і якість доходів вітчизняної сім’ї, що, у свою чергу, 

вплинуло на трансформацію витрат. Середній розмір української сім’ї у 

2018 р. склав 2,58 осіб, а у Донецькій області 2,33 осіб [387]. Отже, сімейний 

бюджет формується в більшості українських сімей із доходів двох членів 

сім’ї, а витрачається в чотирьох основних напрямках: витрати на кожного з 

подружжя, витрати на дитину (дітей), спільні витрати. 

Процес інфляції в період суспільно-політичної кризи 2013 – 2018 рр. був 

настільки значним, що суттєво зменшив купівельну спроможність населення 

(див. додаток Л). Це призвело до більшого навантаження на сім’ю в 

економічному плані. Більшість сімей намагаються зберегти баланс між 

зменшенням реальних доходів і збільшенням видатків через відмову від 



120 
 

розваг, дозвілля, зменшення витрат на речі побуту та продукти харчування, 

знаходженням додаткової роботи як з офіційним працевлаштуванням, так і 

без нього, збільшення обсягів індивідуальної трудової та підприємницької 

діяльності, а також не виключено, що відбувається «тінізація» доходів. Сім’ї 

зосереджуються на задоволенні своїх первинних потреб, а саме: придбання 

продуктів харчування, здійснення плати за житло та комунальні послуги, 

оновлення одягу та взуття, отримання медичних і освітніх послуг тощо. 

Витрати на вторинні потреби, а саме дозвілля, саморозвиток, спорт стають 

майже неможливими, що погіршує психологічний та емоційний клімат у 

сім’ї. 

Для порівняння ситуації щодо якості витрат у 2016 – 2017 рр. в Україні 

можна використати дані порівняльного дослідження витрат українських і 

польських сімей [242]. На прикладі Польщі переконуємося, що розвинута 

ринкова економіка забезпечує сім’ї більшим доступом до широкого спектру 

суспільних послуг з відносно низьким відсотком витрат на товари першого 

вжитку.  

В умовах постійної економічної кризи з 2000 р. КМУ веде нормування 

мінімального споживчого кошика української родини через прийняття 

наборів продуктів, товарів, послуг для основних соціальних і демографічних 

груп. Перший такий набір було прийнято у 2000 р., сукупна вартість якого 

склала 271 грн. (50 дол. США) У розрахунку на працездатного громадянина 

вартість продуктів харчування становила 147 грн. (27 дол. США) [281]. 

Падіння рівня життя населення  призвело до перегляду у 2016 р. Урядом 

набору продуктів, послуг і товарів для основних соціальних і демографічних 

груп населення з урахуванням змін у соціально-демографічних 

характеристиках домогосподарств України і фактичної структури 

споживання [282]. Переглянутий кошик споживача у 1 777 грн. (70 дол. 

США) на активну працездатну особу виявився не реальним для втілення. 

Ціни на товари в кошику занижені, а купівельна спроможність громадян 

завищена, що створює ілюзію додаткового матеріального збагачення сімей. у 
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більшості випадків держава не враховує витрати на освіту й медицину, 

транспорт і дозвілля [391]. 

Підтвердженням нереальності прожити на мінімальний споживчий 

кошик є середньомісячні сукупні витрати одного домогосподарства у 2017 р, 

які становили 7 139 грн. (280 дол. США), що на 54% більше, ніж у 2013 р. У 

Донецькій області середньомісячні витрати складають 6 945 грн. (272 дол. 

США) [40]. Серед усіх сукупних витрат 92,9% становили витрати 

домогосподарств на товари першої необхідності (у 2013 р. – 90,2%) [398].  

Найбільш вагомою статтею сукупних витрат домогосподарств України, 

як і у 2013 р., так і на початок 2018 р., продовжують залишатися витрати на 

харчування (включаючи харчування поза домом), частка яких становила 

47,9%, зокрема відсоток у міських домогосподарства вищій аніж у сільських 

51,3% до 48,2% у 2018 р., а вартість харчування однієї особи на добу склала 

63 грн. (52 грн. у 2017 р.) [40]. За період 2013 – 2018 рр. відбулися зміни в 

структурі домашнього харчування [381, с. 100], що відображається в 

погіршенні якості продуктів харчування та зменшенні корисних білків і 

вуглеводів, що впливає на стан здоров’я, репродуктивну функцію та 

психоемоційну сферу в сім’ї [387, дод. 6]. 

Однією з найбільших статей витрат домогосподарств як в Україні , так і 

в Донецькій області у 2016 - 2018 рр. разом із купівлею продуктів харчування 

стає сплата за спожиті житлово-комунальні послуги. Протягом 2004 - 2013 

рр. комунальні платежі складали лише 3-4% від сукупних витрат сім’ї в 

Україні, а у 2016 - 2018 рр. – 25% від сукупних витрат, що викликало 

сильний резонанс у суспільстві [455]. Станом на кінець 2016 р. у власному 

житлі проживають 95% домогосподарств (без урахування тих, які мешкають 

у гуртожитках), 1% – у державному чи відомчому, а 4% – наймають його у 

фізичних осіб [386, c. 5]. З 2017 р. фіксуємо тенденцію збільшення кількості 

домогосподарств, що проживають у гуртожитках з 2,6% до 3%, що 

викликано заселенням сімей ВПО, учасників УБД до відремонтованих 

житлових будівель у межах соціальних зобов’язань Уряду щодо програми 
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підтримки соціально вразливих верств населення у 2015 - 2018 рр. [116]. 

Треба відзначити, що більшість житлового фонду українських сімей 

(нерухомий актив) є спадком ще радянського будівництва, що закономірно з 

часом збільшує витрати на утримання будівель.  

На фоні стрімкого зростання сум платежів [41, c.14; 308]. та 

неспроможності населення їх здійснювати в умовах падіння сукупних 

доходів сім’ї, держава з 1 травня 2015 р. повноцінно запустила оновлену 

державну систему житлових субсидій. На 2017 р. середні місячні витрати на 

«комуналку» домогосподарств становили 1 763 грн. (23,4% від загальної 

суми витрат), 2018 р. – 1 835 грн. (70 дол. США) (20,5%), що є значною 

часткою сімейного бюджету [40]. Зокрема, у період найбільшого 

навантаження на населення житлово-комунальних виплат у 2016 р. за 

субсидіями звернулося 7 434 тис. домогосподарств, з яких субсидію 

отримало 6 548 тис. (40% від загальної кількості домогосподарств) [301], у 

відповідний період 2017 р. 3 995,1 тис. звернулося, а отримало 3 667,1 тис. 

домогосподарств (24,4%) [302], у 2018 р. звернулося 3 887,2 тис. 

домогосподарств, отримало 2 025,3 тис. домогосподарств (13,5%) 

(див. додаток М).  

У Донецькій області субсидію на початок 2018 р. оформили лише 21,3 

тис. домогосподарств. Середній розмір субсидії на одне домогосподарство в 

грудні 2017 р. становив 774,9 грн. [302]. Означені показники зокрема 

відображають прагнення держави компенсувати для населення стрімке 

здорожчення життя і, водночас, вирішити проблему неефективності 

наповнення бюджета за рахунок громадян. Для домогосподарств, які не 

оформлювали субсидії, держава надала можливість сплачувати великі 

рахунки за спожите тепло та електроенергію у розстрочку [414]. З 2019 р. 

Уряд планує монетизувати всі види субсидій, що має на меті зробити 

прозорий механізм нарахування і більш швидким процес оплати послуг ЖКП 

в подальшому [383]. 
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Разом із оплатою ЖКП збільшується частка витрат на сплату податків на 

доходи, майно тощо. За статистикою у 2015 - 2018 рр. відбулося збільшення 

частки з 7% до 10% у сукупній кількості всіх витрат [90 - 93]. Цей показник 

витрат відображає несправедливу державну фіскальну політику, що набуває 

характеру податкового тиску на населення, що негативно впливає на 

спроможність домогосподарств до самозабезпечення. 

Купівля непродовольчих товарів та послуг домогосподарства України в 

умовах суспільно-політичної кризи у 2016 - 2017 рр. виступає як залишковий 

сегмент у витратах. Домогосподарства з дітьми витрачали на купівлю 

непродовольчих товарів та отримання послуг 38% сукупних витрат, 36% у 

домогосподарствах без дітей. За статистичними спостереженнями у 

середньому на освіту, відпочинок і культуру, оновлення гардеробу, на оплату 

послуг транспорту, зв’язку, на придбання предметів домашнього вжитку, 

побутової техніки та поточне утримання житла, на оплату житла (включаючи 

поточний ремонт), води, електроенергії, газу та інших видів палива, 

домогосподарства з дітьми витрачали в 3,5 рази більше коштів, ніж 

домогосподарства без дітей [359, c. 77]. 

Динаміка зменшення витрат на оновлення товарів тривалого вжитку 

[201 - 202] та витрати на утримання підсобного господарства [402, c. 19].] 

свідчать, що в побуті сім’ї надаються переваги саме необхідним товарам, 

зменшується частка тих речей, які є показником заможності. Це пояснюється 

соціально-економічною нестабільністю і зміною ціннісних орієнтирів. З 

іншого боку, це є прикладом звуження внутрішнього попиту й зменшує 

оберти економічного розвитку, що знову ж таки знаходить відображення у 

заможності української сім’ї в умовах кризи 2013 - 2018 рр. 

Витрати на підтримання здоров’я та лікування в українських сім’ях 

залишаються на відносно низькому рівні – 3,6 % від сукупних витрат у 

2015 р. та 4% у І кварталі 2018 р. [40, с. 7]. У 2015 р. було зафіксовано, що 

майже 95% домогосподарств звернулося за медичною допомогою, здійснило 

купівлю медичних препаратів та медичного приладдя, у 2017 р. 98% 
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домогосподарств [361, с. 4]. Але цікавим є той факт, що майже 3 млн. 

домогосподарств не змогли отримати належної медичної допомоги у 2015 р., 

а у 2017 р. цей показник склав вже 4,5 млн. домогосподарств. Головною 

причиною у відмові придбань ліків та медичних приладів стала їх висока 

вартість 2015р. – 97%, 2017 р. – 99% випадків відмови. Оздоровчо-медичні 

дії, такі як: профілактичне та клінічне обстеження, отримання лікувальних 

процедур, протезування, лікування в стаціонарі, послуги стоматолога і 

клінічне лікування для більшості  домогосподарств є фінансово важкими 

[360, c. 60-61]. У 2017 р. було зафіксовано, що 43% домогосподарств на селі 

не мають доступу до медичної допомоги через відсутність лікувальних 

закладів або спеціалістів у місцевості [361, с. 5]. Станом на 2018 р. 

стартувала медична реформа первісної ланки, покликана подолати проблему 

недосяжності якісних медичних послуг сімейної медицини, а також створити 

умови для здешевлення охорони здоров’я для населення завдяки реалізації 

принципів «гроші ходять за пацієнтом» і «доступні ліки» [318; 448].  

Незначної зміни в умовах кризової ситуації зазнали витрати на освіту та 

самоосвіту членів сім’ї в Україні, зокрема у витратах на 2016 р. складала 

всього 1,1%, 2017 р. – 1,3%, 2018 р. – 1% [40, дод. 5]. Переважна частина 

витрат ішла на послуги репетиторів та підготовки до вступу до закладів 

вищої освіти, матеріальну допомогу під час навчання в середній та вищій 

школі. Важливим аспектом є те, що багато батьків навіть у скрутному 

економічному становищі не шкодують грошей на отримання освітніх послуг 

своїх дітей, але для самих себе закривають вікно можливостей для подальшої 

освіти чи зміни професії та фаху діяльності.  

В останні роки намітилася тенденція до збільшення витрат сімей на 

потреби комунікації, у 2017 р. та 2018 р. по 2,2% від загальної кількості 

витрат [40, дод. 5]. До цієї групи відносимо витрати на телефонний зв’язок 

(стаціонарний і мобільний), послуги провайдерів (Інтернет, цифрове 

телебачення, послуги домофонів), поштові послуги, обслуговування 

соціальних мереж тощо. Середній платіж по Україні за послуги інтернет-
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провайдера з одного користувача від 80 до 250 грн. на місяць [89, c. 7]. 

Інтернет надає можливості дистанційно отримувати освіту, ведення бізнесу, 

виконання роботи віддалено від робочого місця, підтримувати зв’язок із 

родичами. Останній пункт особливо важливий для сімей трудових мігрантів. 

Аналізуючи витрати населення в умовах кризи 2013 – 2018 рр., треба 

зазначити, що важливою групою витрат є транспорт та пересування людей по 

Україні. На кінець 2017 р. 4,2 % від сукупних витрат склали транспортні 

послуги й товари [41, c. 44]. З 2014 р. спостерігається падіння відсотку витрат 

на дозвілля та відпочинок. Українці стали менше витрачати кошти на розваги 

та відпочинок, що склали лише 1,6% від сукупних витрат у 2017 р. та 1,3% у 

2018 р. Зменшуються витрати населення на туристичні подорожі та 

відвідування будинків відпочинку. Замість закордонних напрямків набувають 

популярності регіональний і внутрішній туризм. Для багатьох дітей із 

багатодітних сімей єдина можливість кудись потрапити це отримати путівку 

на оздоровлення й відпочинок від місцевих органів соціальних служб або 

підприємств [244]. Наприклад, Маріупольська міська рада у 2014 р. за 

рахунок коштів міського бюджету надала путівки для 159 дітей з 

багатодітних сімей або позбавлених батьківської опіки в курортні зони, такі 

як Святогір’я, Карпати, Бердянська коса [115]. 

У 2017 - 2018 рр. у Донецькій області запрацювала програма «Гроші 

ходять за дитиною» щодо державної компенсації витрат на оздоровлення 

дитини в позаміських закладах оздоровлення, що заощаджувало родині 

щонайменше 3,5 тис. грн. на оздоровлення однієї дитини [450]. 

Отже, сутність суспільно політичної кризи в тому, що вона є генетичним 

наслідком пострадянської системи політичного, господарського й суспільно-

морального розвитку суспільства. Сформована в кінці ХХ ст. політична еліта 

не створила достатніх умов для повноцінно трансформації держави, 

відповідно до задекларованих у Конституції України положень – соціальної, 

демократичної, держави. Постійна суспільно-політична криза, загострилася 

через неефективність діяльності вітчизняних політичних інститутів, 
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паралізоване корупцією, авторитаризмом і непрофесійністю. У відповідь на 

відсторонення влади від важливих для соціуму проблем можливості 

здійснення діалогу в межах політичного процесу було втрачено. У 2013 -

 2014 р. суспільно-політична криза втупила в гостру фазу соціального 

протистояння, що викликало порушення структурних зв’язків політичної, 

економічної иа суспільної системи в Україні. 

Кризові явища суттєво вплинули на якість життя української сім’ї у 

2013 - 2018 рр. На тлі довготривалої демографічної стагнації остаточно 

змінюється структура української людиноцентричної сім’ї із доповненням 

традиційних форм новими видами організації сімейно-шлюбних відносин – 

полілокальна сім’я. У Донецькій області криза змінила структуру сімей, 

викликала кризу достатньої кількості пар через політичні, військові та 

соціально-економічні негаразди, прикладом чого стала значна кількість ВПО. 

Область стала місцем соціальної небезпеки, через що посилився відтік 

активного молодого населення, що поглибило незадовільну соціально-

демографічну ситуацію. В області й Україні відбувся розпад традиційних 

родинних зв’язків через утворення лінії розмежування та ОРДЛО та 

посилення тривожності, що сприяло зниженню народжуваності, недовірі 

сім’ї до політичних інститутів та відмежування від активного соціального 

життя. Криза відкрила морально-етичну кризу сімейно-демографічної 

традиції в суспільстві, а саме велику частку дезорганізованих сімей в Україні 

і області, зросла кількість абортів, соціального сирітства, зафіксовано 

нестабільність молодих сімей.  

Значними стали матеріальні втрати вітчизняної середньостатистичної 

сім’ї. Стрімке зменшення доходів сім’ї в умовах високої інфляції, втрати 

робочих місць, погіршення умов життя і подорожчання основних видів 

продуктів харчування, тарифів ЖКП, відобразилося на зниженні якості 

самозабезпечення сім’ї своїх життєвих потреб. Не можливість забезпечення 

державою достатнього рівня доходів призвело до того, що навіть урізані 
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витрати сім’ї не можливо задовільнити існуючим рівнем доходів. Це вимагає 

від держави перегляду форм, методів і засобів соціального захисту сім’ї. 

3.2 Шляхи, механізми та джерела державної політики захисту сім’ї 

в період кризи 

Реалізація державою політики захисту сім’ї в умовах кризи потребує 

детального розгляду її політичних та організаційних механізмів, форм і 

методів. Зупинитися потрібно на розгляді практичної площини соціального 

захисту сім’ї, через аналіз механізмів і протоколів роботи державних органів 

та установ, об’єктом надання соціальних послуг яких є сім’я. Особливо 

важливо проаналізувати кількісно-якісний рівень соціального захисту сім’ї в 

умовах загострення суспільно-політичної кризи у 2013 – 2018 рр. на прикладі 

Донецької області як стратегічного і водночас кризового регіону нашої 

держави. Такий аналіз надасть можливість визначити перспективні напрямки 

подальшого розвитку державної системи соціального захисту сім’ї. 

Державна політика у сфері захисту сім’ї в умовах загострення суспільно-

політичної кризи України здійснюється за такими напрямами, які вимагають 

політологічного дослідження, а саме: реалізація державних гарантій 

забезпечення соціальних прав громадян, соціальне забезпечення, соціальне 

страхування. Слід виокремити два рівні соціального захисту з боку держави. 

Перший – стосується всього активного й працездатного населення України. 

Зокрема, це створення робочих місць, фіскальна політика, надання житла, 

забезпечення соціальними гарантіями, таких як виплати при народженні, 

соціальні відпустки, мінімальна заробітна плата, прожитковий мінімум, 

пенсії, стипендії, індексація). Другий рівень – забезпечення соціальних 

виплат і допомог пільговим категоріям сімей. Фінансування зазначених 

напрямків соціального захисту здійснюється за рахунок центрального та 

місцевих бюджетів (див. додаток Н). 

У період з січня 2013 по січень 2018 рр. зафіксована нестабільна 

динаміка зміни витрат держави на виконання соціальних зобов’язань. Це 

пов’язано з подіями суспільно-політичної кризи, спадом в економіці, 
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військовими діями, політичною нестабільністю, зростанням вартості життя й 

послуг. Так, за інформацією незалежної моніторингової організації CASE у 

період з 2013 р. по 2017 рр. – соціальні витрати зросли в гривневому 

еквіваленті з 62,8 млрд. грн. (16,4% від загальних витрат бюджету) [251] до 

145,6 млрд. грн. (13,8%), але їх частка від загальної суми бюджету значно 

зменшилася [10]. Зауважимо, що з 2015 р. велику частку у витратах на 

соціальний захист складає фінансування компенсації державою витрат 

населення ЖКП. 

Державний соціальний захист сім’ї в політологічному дослідженні має 

бути розглянутий також за інституційним рівнем реалізації. На сьогодні 

державна політика здійснюється на рівні центральних органів виконавчої 

влади, обласному рівні, та рівні органів місцевого самоврядування та ОТГ.  

Міністерство фінансів як перший рівень державної політики у сфері 

соціального захисту сім’ї розробило прогноз на 2018 р., згідно з яким 

підвищеними соціальними виплатами та допомогами в Україні 

скористаються 48,9 тис. дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, 

417,9 тис. дітей одиноких матерів та батьків, 341,7 тис. малозабезпечених 

сімей, у яких виховується 774,8 тис. дітей [272]. Загалом витрати на 

соціальний захист сім’ї, жінок, дітей, молоді та осіб з інвалідністю складуть 

59,9 млрд. грн, а субсидія на оплату ЖКП для населення складе 73,7 млрд. 

грн., що в сумі з додатковими трансфертами для місцевих бюджетів вийде на 

рівень 134 млрд. грн або 13,5% від загальних витрат бюджету [152]. 

У Донецькій області протягом 2013 – 2018 рр. змінювалася частка 

видатків на соціальний захист і соціальне забезпечення населення. 

Фіксується соціально орієнтований підхід облдержадміністрації щодо 

планування видаткової частини загального фонду бюджету (без урахування 

державних субвенцій). У період суспільно-політичної кризи перерахування 

до бюджету Донецької області державної соціальної субвенції зростали від 3 

млрд. грн. у 2013 р. [249] до 5,8 млрд. грн. у 2017 р. (додаток Р). Це пов’язано 

зі збільшенням номінальних сум соціальних виплат і появи нових категорій 
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соціально вразливих сімей. У 2018 р. бюджет області складається з 11,2 млрд. 

грн. видатків. На соціальні потреби планують витратити з власного бюджету 

більше ніж 400 млн. грн. (див. додаток Р).  

Більшість уваги обласними структурами приділяється вирішенню 

питань оздоровлення дітей, захисту дітей-сиріт та їх інтеграцію 

(реінтеграцію) у сім’ї, допомога дітям з інвалідністю та вразливим категоріям 

населення, чиї проблеми неможливо вирішити на місцевому рівні. 

Управління сім’ї та молоді Департаменту сім’ї, молоді та спорту Донецької 

ОДА в більшості своїй займається саме інформаційною політикою, 

проводить моніторинг та визначає напрями розвитку соціальної політики 

держави у Донецькому регіоні відповідно до потреб місцевих громад. 

Департамент соціального захисту населення здійснює загальну координуючу 

роботу над усіма територіальними центрами соціального захисту та 

соціального супроводу, зокрема центрами соціальних служб для сім’ї, молоді 

та дітей, центрів для переселенців, центрами для вразливих категорій 

населення.  

Місцеві бюджети міст обласного та районного значення, районів, селищ 

і сільських рад та ОТГ не мають достатньої податкової змоги здійснювати 

повноцінне виконання гарантій держави у сфері соціального захисту й 

забезпечення. Це пояснюється тим, що ОТГ тільки формують джерела 

надходження податків, зборів тощо. Держава створила умови для того, щоб 

більша частка доходів від діяльності фізичних осіб (далі - ПДФО) залишалась 

на місці (60% для ОТГ, 40 % для міст і районів), акцизний збір на тютюнові і 

горілчані вироби, податок на землю залишалися незмінним. Разом із тим 

перехідна модель податкової й фінансової децентралізації передбачає 

вирівнювання всіх місцевих бюджетів за рахунок держави до того часу, поки 

не будуть утворені спроможні до самофінансування ОТГ, які на власні 

доходи будуть мати змогу задовільняти соціальні потреби населення 

громади [66]. 
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На території Донецької області станом на 2018 р. повноцінно діє 9 

об’єднань територіальних громад які мають різний ступень фінансової 

спроможності, що впливає на виконання ними соціальних зобов’язань перед 

мешканцями громад (див. додаток С) [86]. Важливим є те, що в області існує 

найбільша за площею в Україні Лиманська ОТГ, до складу якої входять 1 

міська та 12 сільських територіальних громад з населенням понад 40 тис. 

громадян, яку ми розглянемо як приклад здійснення державної політики у 

сфері соціального захисту сім’ї. 

В умовах загострення суспільно-політичної кризи утворена у 2016 р. 

Лиманська ОТГ у 2017 – 2018 рр. реалізувала бюджетну політику, 

спрямовану на підвищення рівня  захищеності  вразливих сімей громади. 

Зокрема, у 2017 р. було витрачено 178 млн. грн. на вирішення питань 

соціального захисту членів громади [114]. З яких за ініціативою мешканців 

було додатково виділено одноразово по 100 тис. грн. 4 сім’ям, які втратили 

годувальника в АТО/ООС (у 2018 р. отримають додатково ще по 25 тис. 

грн.), по 10 - 15 тис. грн. отримали сім’ї УБД, сім’ї військовослужбовців по 

10 тис. грн. Громада надала одноразову допомогу сім’ям, члени яких 

потребували термінового складного лікування по 30 тис. грн. одноразово в 

разі виявлення онкології, по 3 тис грн одноразової допомоги на інші випадки 

суттєвого погіршення здоров’я. Владою Лиманської ОТГ реалізується 

програма підтримки дітей-сиріт, а саме для 11 з них у 2017 р. (вперше за 5 

років) були придбані квартири за співучасті обласної держадміністрації. На 

2018 р. було сформовано бюджет у розмірі 520 млн. грн., що дозволить 

повністю задовільнити потреби громади [123]. 

Розглянувши процес формування бюджетного кластеру державної 

політики соціального захисту сім’ї і забезпечення бюджетів різних рівнів, 

проаналізуємо його якісну складову – напрями й форми реалізації. Але перед 

тим, як розглянути вітчизняну систему, звернемо увагу на пріоритетні 

напрямки ЄС у питаннях соціального захисту сім’ї. Аналізуючи сімейну 

політику як систему заходів підтримки і супроводу сім’ї та членів сім’ї, в ЄС 
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було сформульовано основні напрямки соціального захисту сім’ї: 

благополуччя дітей, гендерна рівність і поєднання зайнятості та сімейного 

життя. 

Означені напрямки формують політичний, нормативний та соціально-

економічний інструментарії здійснення державної політики у сфері захисту 

сім’ї. Серед форм і механізмів виділяють декілька: безпосередня матеріальна 

підтримка (соціальні виплати для членів сімей), пільги (податкові пільги, 

знижки та кредити, програми цільових кредитів, грошові виплати 

роботодавцю), соціальний супровід (батьківські відпустки, ґендерно-

нейтральні відпустки, функціонування системи закладів догляду за дітьми).  

Європейська система підтримки сім’ї відмінна від пострадянських тим, 

що саме гармонійне поєднання всіх означених механізмів дає в сукупності 

позитивний результат: підвищення добробуту, соціально-психологічне 

здоров’я сім’ї, збереження традиції сім’ї та шлюбу [100, с. 30].  

Отже, розглянемо, які пріоритетні напрямки визначає вітчизняна 

політична влада. Перший напрямок державного соціального захисту сім’ї - це 

реалізація державної політики у сфері зайнятості населення. Такий, саме 

напрямок є пріоритетним і в ЄС. Більшість молоді наразі не беруть шлюб в 

Європі й Україні через відсутність фінансової стабільності, і тому питання 

першого робочого місця є важливим. Європейські політики намагаються 

сприяти більшій зайнятості молодих батьків у декретний період і подолати 

дискримінацію жінок і неповнолітніх. Тому державами-учасницями 

організовані спеціальні курси для жінок, які перебувають у декреті, а саме: 

проводяться тренінги з толерантності, впроваджуються нормативні акти з 

подолання дискримінації жінок і чоловіків на роботі (встановлюється 

співвідношення, яке контролює держава). Працевлаштування молодих 

батьків, підлітків, одиноких матерів/батьків надає реальну можливість 

підвищення добробуту родини. 

В Україні за період суспільно-політичної кризи 2013 – 2018 рр. форми 

боротьби з безробіттям майже не змінилися, в порівнянні з попередніми 
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періодами. Як наслідок, рівень безробіття, за статистикою спеціалістів 

громадського сайту «Мінфін», збільшився з 7,7% від активного 

працездатного населення у 2013 р. до 9,9% у 2017 р., що стало негативним 

рекордом за 15 останніх років [350]. Хоча кількість офіційно зареєстрованих 

безробітних поступово знижувалося з 1,6% від загальної кількості 

економічно активного працездатного населення у 2013 р. до 1,2% (312 тис. 

осіб) у 2017 р. [349], з них офіційно безробітними в Донецькій області було 

зареєстровано всього 11,8 тис. осіб, що складає 3% від загальної кількості 

непрацевлаштованих [12]. Державна служба зайнятості України у відповідь 

на збільшення безробітних розширює мережу своїх центрів по регіонах, 

підтримує громадян під час втрати робочого місця виплатами або наданням 

актуальних вакансій, проведення курсів перепідготовки. Наприклад, у 2017 – 

працевлаштовані 746 тис. осіб, а у 2018 р. – 788 тис. осіб при співпраці зі 

195 тис. роботодавцями. Пройшли навчання або перепідготовку 150 тис. осіб 

[81]. Як ми бачимо ці дії держави не є достатніми, бо, за інформацією 

міністра соціальної політики А. Реви станом на 2018 р., за кордоном працює 

вже 3,2 млн. громадян України [347]. Одним з варіантів покращення стану 

справ з працевлаштування є запровадження Мінсоцполітикою у 2017 – 2018 

рр. експериментального проекту «Рука допомоги», результатом якого є 

створення громадянами у 2018 р. 2,4 тис. приватних підприємств [380]. 

Новацією також є впровадження інституту соціального працівника – 

кар’єрного радника в територіальних центрах зайнятості з 2019 р., що 

підвищить ефективність держави у пошуку робочих місць для безробітних в 

умовах кризи [29].  

Другий напрямок – це державні стандарти та гарантії щодо забезпечення 

соціальних прав членів сім’ї. Цей напрямок є важливим у вирішенні 

соціальних проблем сімей в Україні. Законодавство України виділяє 

соціальні гарантії та стандарти, до яких відносяться встановлені законом 

соціальні норми і нормативи або їх комплекс, на базі яких визначаються рівні 

основних державних соціальних гарантій [257].  
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Розмір мінімальної заробітної плати, як однієї з основних соціальних 

гарантій (див. додаток К) у 2013 – 2018 рр. збільшився понад в 3 рази, але в 

той же час інфляція у 133% призвела до падіння на 70% реального доходу 

населення у найважчі роки (2014 – 2015 рр.) це спонукало Уряд переглянути 

в подальшому практику формування соціальних стандартів на фоні 

пожвавлення економіки. За даними Світового банку, у 2016 – 2017 рр. було 

зафіксовано зростання ВВП в України на рівні на 2,5% від показників           

2015 р. [313]. 

Політична влада з метою подолання негативних наслідків суспільно-

політичної кризи в 2013 – 2018 рр. розширює перелік пільгових категорій 

сімей, які потребують надання їм з боку держави допомоги. Станом на 

2018 р. основними категоріями соціально незахищених сімей стали: 

- багатодітні сім’ї (від трьох і більше дітей); 

- малозабезпечені сім’ї; 

- сім’ї одиноких матерів/батьків; 

- сім’ї ,де є діти з інвалідністю;  

- сім’ї, які встановили опіку чи піклування над дитиною [73]. 

Унаслідок суспільно-політичної кризи 2013 – 2018 рр. та військових дій 

на Сході України з’явилися нові категорії соціально вразливих сімей:  

- сім’я, що потрапила у складну життєву ситуацію; 

- сім’ї внутрішньо переміщених осіб; 

- сім’ї загиблих, поранених учасників і ветеранів бойових дій 

(АТО/ООС). 

Донецька область у 2013 – 2018 рр. стала найбільш ураженим регіоном 

України. Відбулося руйнування інфраструктури й житла мирних громадян у 

місцях бойових дій, зупинка великих і середніх промислових підприємств, 

підвищення рівня безробіття викликало додаткове соціальне напруження в 

області. Переселення з окупованих територій значної кількості ВПО стало 

новим викликом для політичної влади та державної політики у сфері 

соціального захисту сім’ї. 
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Станом на квітень 2018 р. загальна кількість зареєстрованих ВПО в 

Україні склала 1 млн. 492 тис. 500 осіб, з них у Донецькій області 

зареєстровано 543 131 особу. Держава за березень 2018 р. компенсувала 58,7 

млн. грн. для покриття витрат на проживання та оплату ЖКП в області. 

Загалом адресну допомогу отримувало в 2017 р. та 2018 р. по 170 тис. сімей 

ВПО [212]. На період до 2021 р. прогнозується зменшення отримувачів до 

167 тис. [24]. Неможливість відновлення контролю над ОРДЛО та АРК у 

найближчій перспективі вимагає від Уряду покращення механізмів надання 

адресної допомоги сім’ям ВПО. Соціальні органи розробили зручний 

механізм доставки соціальних виплат особам, що не мають можливості 

пересування: поштою, електронним переказом, кур’єром. Розуміючи 

інфляційні процеси та знецінення заощаджень, Уряд збільшив гранично 

допустимий обсяг депозитів з 10 до 25 кратного розміру прожиткового 

мінімуму, що не впливає на отримання допомоги [379].  

Для соціального супроводу ВПО регіональною владою в Донецькій 

області оновлені органи соціального захисту населення (1 обласний, 12 

районних, 18 міських підрозділів), територіальні відділення міграційної 

служби, центри соціальних служб для ВПО. Територіальні центри зайнятості 

проводять постійну роботу з переселенцями. У результаті 300-т заходів у 

2015 р. було працевлаштовано 837 осіб [392]. Допомогу по безробіттю в 

Донецькій області отримало у 2017 р. 2,5 тис. ВПО, а допомогу в центрах 

зайнятості отримали 4,5 тис. ВПО (направлено на роботу, перекваліфіковані 

на курсах, поставлені на облік та призначено виплати) [81].  

Мінсоцполітики для ефективного обліку ВПО розробила оновлений 

механізм реєстрації та обліку ВПО за місцем нового проживання в 

територіальному органі соціального захисту, що є важливим кроком у 

реалізації державної політики у сфері соціального захисту сім’ї. З 1 серпня 

2016 р. почав діяти електронний реєстр ВПО, який надає об’єктивні дані про 

кількісно-якісний склад цієї соціальної групи [30]. Усі oсоби, які отримують 

грошові допомоги, пенсійні виплати, допомогу по безробіттю через ПАТ 
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«Ощадбанк», і особи, що отримали статус ВПО, можуть бути перевірені на 

факт постійного проживання за поданим місцем отримання посвідчення про 

взяття на облік ВПО. Наприклад, у Лиманській ОТГ комісією з питань 

призначення соціальних виплат у березні 2018 р. було здійснено перевірку 

фактичного проживання ВПО. Усього в Лиманській ОТГ зареєстровано 296 

осіб ВПО, з яких 21 заявнику було відмовлено у продовженні виплат через 

порушення ними місця фактичного проживання/перебування [45]. У 

м. Бахмут проведено аналогічну перевірку призначено/відновлено соціальні 

виплати 168 внутрішнім переселенцям, відмовлено у відновленні й 

призначенні 53 ВПО [44].  

Загалом, за інформацією Мінсоцполітики, відбувається скорочення 

кількості зареєстрованих ВПО по всій Україні. У Донецькій області через 

упорядкування механізму обліку органами соціального захисту в період з 

липня 2016 р. по квітень 2017 р. було знято з обліку понад 190 тис. осіб [37]. 

Причиною зменшення кількості ВПО є складнощі самореалізації в Україні 

через відсутність можливостей придбати або винаймати житло, дефіцит 

робочих місць, а також недостатню увагу та слабку організацію роботи 

органів соціального захисту.  

ВПО в період з 2014 по 2018 рр. у Донецькій області зіткнулися з 

безліччю проблем, які намагаються вирішити регіональна й місцева влада. 

Близько 80% ВПО винаймають житло або проживають за домовленістю в 

друзів, родичів та знайомих, а 20% розмістилися у місцях, створених 

релігійними, громадськими неурядовими організаціями, приватними 

особами, обласною і місцевою владою [50, с. 349]. Вирішення житлового 

питання є найгострішим, і тому політична влада вживає рішучі заходи щодо 

залучення міжнародних і вітчизняних неурядових громадських організацій та 

інвесторів для створення життєво необхідної для переселенців 

інфраструктури, надання їм практичних і ефективних соціально-

психологічних, профорієнтаційних і реабілітаційних послуг. Найгострішу 

проблему житла вирішують через спеціальні державні і регіональні 
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програми, у яких визначено розрахунок орієнтовної житлової площі 

виходячи з потреби 1 людини на 1 рік в 6 кв. м. Першочерговим правом на 

тимчасове житло користуються сім’ї з неповнолітніми дітьми, вагітними 

жінками, особами, які втратили працездатність та особами пенсійного віку з 

правом продовження цієї соціальної послуги далі. Зокрема у м. Покровську 

було придбано 9 квартир у 2017 р. для тимчасового проживання сімей ВПО 

за спільним фінансування державного і міського бюджетів [190]. У 

м. Маріуполі у 2017 р. було надано 47 індивідуальних квартир для ВПО у 

тимчасове користування за фінансуванням з регіональних і державного 

бюджетів. У 2018 р. в міському бюджеті заплановано виділити 9,8 млн грн. 

на придбання тимчасового житла [233]. Для подальшої реалізації обласної 

програми придбання тимчасового житла для ВПО у 2018 р. закладено 34 млн. 

грн. (див. додаток Т) [404]. 

У 2017 – 2018 рр. було проведено капітальні ремонти гуртожитків для 

ВПО в межах програм «Житло для переселенців», «Забезпечення житловими 

умовами найбільш вразливих ВПО та жителів міста Краматорськ», 

комплексної державної програми щодо підтримки та реінтеграції внутрішніх 

переселенців (див. додаток Т). Загалом надано житло у 2017 – 2018 рр. 200 

особам зі статусом ВПО [116].  

Зрозуміло, що вирішення проблем із житлом на фоні загальної кількості 

ВПО по області є незадовільним, бо держава у 2014 – 2016 рр. зволікала з 

вирішенням цієї проблеми і лише надавала щомісячні грошові виплати для 

компенсації витрат на оренду житла та оплату ЖКП, що через інфляцію 

майже вичерпало свої можливості стабілізувати положення ВПО у 2018 р. 

У межах прийнятої Урядом у 2017 р. Стратегії інтеграції ВПО та 

впровадження довгострокових рішень щодо внутрішньо переміщених осіб на 

період до 2020 р. було підвищено грошову допомогу ВПО на оплату ЖКП. 

Зокрема, особам, які отримують пенсію та дітям – 1000 грн., сім’ям – до 3 

тис. грн. (по 442 грн. на одну особу в сім’ї), багатодітним сім’ям – до 5 тис. 
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грн., особам та дітям з І групою інвалідності 1 865 грн., ІІ групи – 1 650 грн. 

та ІІІ групи 1 497 грн. [326]. 

Проблемним механізмом у реалізації державної політики у сфері 

соціального захисту сім’ї залишається слабка координація дій ЦСССДМ з 

ВПО. Більшість ВПО не знають про існування зазначених центрів або не 

можуть отримати повний пакет послуг, як зазначається в моніторинговому 

дослідженні Української гельсінської спілки. У Донецькій області до 

ЦСССДМ звернулося за психологічною підтримкою 4 365 сімей у 2017 р. 

(27,3% від усіх звернень до центрів). Гуманітарну допомогу надано 6 800 

сім’ям (42,5% від усіх звернень). Послуги з відновлення документів надано 

2997 сім’ям [110, c. 30-31]. Тобто серед 543 тис. осіб (450 тис. сімей) 

охоплено було менше ніж 10% загальної кількості ВПО, що ілюструє не 

достатню обізнаність ВПО про роботу відповідних центрів і, водночас, 

слабку роботу центрів та служб із залученням ВПО до отримання 

відповідних послуг. 

У плані реалізації прав ВПО на захист від бідності та соціальне 

відчуження в умовах кризи в Донецькій області у 2017 р. 3 412 внутрішньо 

переміщених осіб є працевлаштованими, що склало 2,84% від кількості 

розселених в області переміщених осіб. Соціальну допомогу по безробіттю 

отримують 9 149 осіб, а саме 7,62% від кількості розселених в області ВПО 

та 1,62% від кількості взятих ВПО на облік територіальними управліннями 

соціального захисту населення [110, с. 39]. Для здобуття освіти в 2016 р. були 

впроваджені норми, що надають можливість позаконкурсного відбору на 

бюджетні місця, натомість у 2017 р. впроваджено квоту для пільговиків і 

переселенців для вступу у заклади вищої освіти (далі - ЗВО), що 

реалізовуються через регіональні освітні центри «Донбас-Україна». У плані 

доступу до культури, ВПО в Донецькій області мають можливість 

отримувати квитки на вистави, концерти, культурні заходи через центри 

соціального захисту населення, користуються пільгами при оплаті занять у 

гуртках, секціях при центрах для внутрішньо переміщених осіб.  
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Політична влада розуміє важливість вирішення проблем сімей ВПО для 

підтримки внутрішнього рейтингу та довіри. Влада не може вирішити 

проблеми сімей ВПО миттєво і цілком, але виникає безліч дискусій, у яких 

беруть участь лідери політичної влади. Загалом у країні триває робота з 

покращення становища ВПО, що підтверджується направленням КМУ до ВР 

України проекту Закону «Про посилення захисту ВПО» у квітні 2018 р. Цей 

законопроект повинен покращити становище ВПО [423]. 

Наступна вразлива категорія громадян, яка виникла в умовах 

загострення суспільно-політичної кризи та бойових дій на Сході України, - 

це сім’ї учасників, ветеранів або постраждалих внаслідок бойових дій (АТО, 

ООС). Пільги для учасників та ветеранів АТО/ООС є достатньо широкими за 

формами і спектром дій. Сім’ї учасників ООС визнаються особами, на яких 

також поширюється дія норм ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» у випадках, якщо учасник АТО, сім’єю якого вони є, 

загинув (пропав безвісти) або помер унаслідок поранення, контузії або 

каліцтва, отриманих за безпосередньої участі в ООС (АТО), перебуваючи в 

районах і в період її проведення (див. додаток У).  

В області на виконання Указу Президента України «Про додаткові 

заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції» 

[261] та «Концепції Державної цільової програми з фізичної, медичної, 

психологічної реабілітації і соціальної та професійної реадаптації» [324] 

створено умови для допомоги учасникам АТО та їхнім сім’ям. При 

Донецькій ОДА у 2015 р. засновано Центр допомоги учасникам АТО/ООС 

[433], який станом на 2018 р. продемонстрував незначний рівень 

ефективності. У квітні 2018 р. у м. Маріуполі було відкрито Центр надання 

соціальної допомоги учасникам АТО/ООС та членам їх сімей, який, на думку 

А. Ремнеля, став ще однією «точкою доступу» для відповідної категорії 

пільговиків у отриманні послуг і консультацій структурних підрозділів 

Маріупольської міської ради. Важливість відкриття Центру, за словами 

полковника Т. Греня, підтверджує державну тезу, що ніхто з учасників АТО 
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/ООС не буде залишений сам на сам зі своїми проблемами в складних умовах 

сьогодення [411]. 

З 2015 р. в області приймаються Комплексні програми підтримки 

учасників АТО/ООС та їх сімей на рівні області, міст та районів. Основним 

завданням зазначених комплексних програм є надання додаткових пільг, 

окрім передбачених законодавством, надання комплексу медичних, 

психологічних, соціальних послуг учасників та членів їх сімей [191]. У 

районних та міських програмах передбачається також фінансування 

одноразової допомоги з місцевого бюджету в разі смерті або каліцтва 

учасника ООС його сім’ї [452]. Зокрема, сім’ям загиблого в ООС 

відшкодовується за пільги щодо безкоштовного поховання у розмірі 4 100 

грн. на одну померлу особу. Членам сімей загиблих та вдовам призначається 

щомісячна допомога у розмірі 600 грн. на кожного з членів. 

Місцева влада допомагає вразливим сім’ям учасників АТО/ООС. 

Зокрема, у 2016 р. Лівобережна районна адміністрація Маріупольської 

міської ради зареєструвала органами соціального захисту 742 учасника АТО, 

у 2017 р. - 510 учасників АТО, з яких 498 учасники бойових дій, 6 членів 

сім’ї загиблого учасника АТО, 3 інваліди війни, 3 учасники війни. Сім’ям 

трьох загиблих учасників АТО було надано додаткові пільги - знижка 50% на 

житлово-комунальні послуги (6,4 тис. грн. компенсовано з міського 

бюджету). Щорічну одноразову допомогу ветеранам війни у 2017 р. 

отримало 748 учасників АТО (з них 6 членів сімей загиблого) на суму 893 

тис. грн. Надавалася професійна допомога після повернення бійців з АТО, а 

саме 23 учасники пройшли перепідготовку та були влаштовані на нові робочі 

місця. У 2016 р. було сплачено допомогу 6 звільненим з військової служби із 

зони проведення ООС у розмірі 21,1 тис. грн., а у 2017 році 12 особам на 

суму 40 тис. грн. Оздоровлено у 2016 – 2017 рр. було 4 учасники АТО, 

соціально-психологічну допомогу надано 5 учасникам АТО у процесі 

реабілітації [319]. Цей рівень соціально-психологічної підтримки УБД є 
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недостанім для задоволення потреб населення, яке постійно знаходиться в 

стані підвищеної тривожності й соціальної небезпеки.  

Держава в реалізації політики соціального захисту сім’ї підтримує не 

тільки сім’ї ВПО та УБД, але й інші пільгові категорії сімей. У Донецькій 

області на 2017 р. було зареєстровано 9 445 багатодітних сімей, у яких 

виховувалося 31 709 дітей. На початку 2018 р. органами соціального захисту 

і відділами сім’ї та молоді було зареєстровано 10 тис. багатодітних 

сімей [199]. Означена пільгова категорія сімей отримує широкий спектр пільг 

і послуг з боку держави: першочерговість на отримання житла (від 5 дітей 

або при народженні одночасно 3-х дітей), 50% знижка за користування 

житлом та оплати послуг ЖКХ тощо. Для дітей з багатодітних сімей 

встановлюються щомісячні виплати в залежності від віку дитини (до 6 р., до 

18 р. та до 23 р. за умови навчання). У 2016 р. ця сума склала – 1 151, 1 435, 

1 360 грн. (46, 57, 54 дол. США) відповідно до віку дитини [255], у 2017 р. – 

1 268, 1 581, 1 497 грн. (48, 60, 57 дол. США) [254], у 2018 р. – 1 382, 1 722, 

1 632 грн. (51, 64, 60 дол. США) відповідно [256]. Зафіксоване зростання 

номінальних виплат не може компенсувати реальних потреб означених сімей, 

що потребує подальшого перегляду політичною владою механізмів суттєвого 

збільшення рівня виплат.  

Владою продовжена політика підтримки багатодітних сімей через 

надання звань «мати-героїня» [118]. Зокрема, у грудні 2017 р. було 

нагороджено 956 громадянок України почесним званням «Мати-героїня», з 

яких 16 матерів були з Донецької області [240]. Матері-героїні одноразово 

разом з почесною відзнакою призначається винагорода, що змінилася з 

11 470 грн. у 2013 р. (1 433 дол. США) до 17 620 грн. (636 дол. США) у 

2018 р. [73]. 

Турбота про дітей без опіки залишається важливим напрямком 

внутрішньої політики української влади. Підтримка дітей-сиріт створює 

умови для інтеграції соціально вразливих дітей до соціально-політичного 

простору держави як повноцінних і активних громадян, які будуть 
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долучатися до розбудови власної держави та суспільства через створення 

сім’ї. Саме через це діти-сироти мають значну увагу з боку обласної і 

місцевої влади в Донецькому регіоні. За 2017 р. було усиновлено 131 дитину, 

49 дітей передано на виховання 19 прийомним сім’ям, 43 дитини влаштовані 

до 6 будинків сімейного типу, які отримали додаткове житло, 414 дітей були 

влаштовані під опіку. Загалом у 2014 р. 66 одиниць житла було придбано для 

осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

2015 р. – 81 од., 2017 р.– 185 од. За цим показником область зайняла провідну 

позицію в Україні. За інформацією Служби у справах дітей станом на 2018 р., 

2718 дітей в області без власного житла, тому виникає потреба у вирішенні 

цього питання якомога швидше. З обласного бюджету у 2017 – 2020 рр. на 

придбання 235 одиниць житла у 2018 р., 245 од. у 2019 р. та 250 од. у 2020 р. 

та ремонт аварійного житла дітей-сиріт передбачено115 млн. грн. [195]. 

Соціальні виплати для дітей-сиріт, які перебувають під опікою чи 

піклуванням збільшувалися протягом останніх років: 2016 р. – 2 710 грн. 

дітям до 6 років, 3 378 грн. дітям до 18 років (100 та 125 дол. США), 2017 р. – 

2 984 грн. та 3 720 грн., 2018 р. – 3 252 грн. та 4 054 грн. (117 та 146 дол. 

США) відповідно (див. додаток К). Означена група сімей отримує права 

багатодітної сім’ї у сфері оплати житлово-комунальних послуг, транспорту. 

Одинокі мати/батько завдяки державній політиці у сфері захисту сім’ї 

зберегли в умовах кризи додаткову податкову соціальну пільгу, що 

застосовується до заробітної плати, що зменшує оподаткований нарахований 

дохід (881 грн. – 50% від прожиткового мінімуму для працездатної 

особи) [88]. Отже, ця соціальна допомога надає можливість пільговій 

категорії одиноких батьків отримати хоч і незначну (в середньому від 230 до 

420 грн. на місяць), але фінансову допомогу [234]. 

Наступною поширеною категорією вразливих сімей є малозабезпечені 

сім’ї, яким приділяється достатня увага державних органів в межах політики 

захисту сім’ї. Набути зазначеного статусу сім’я може в разі, якщо сукупний 

дохід не перевищує прожитковий мінімум для сім’ї (див. додаток Ф). Якщо 
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один з членів є УБД, здобувачів ЗВО денної форми навчання, то їх дохід у 

розрахунок доходу не береться, і сім’я автоматично збільшує свою соціальну 

допомогу від держави [87]. Треба зазначити, що проблемним у питанні 

виплат соціальної грошової допомоги по малозабезпеченості є затримання 

органами місцевого самоврядування виплат та нарахуванні цієї пільги для 

осіб, що проживають не за місцем реєстрації [71].  

Облік і робота із соціально вразливими сім’ями є важливим елементом 

внутрішньої політики держави. Виконання політичними інститутами своїх 

соціальних обов’язків забезпечує підвищення рівня соціальної безпеки у 

державі в умовах кризи, допомагає відновити діалог сім’ї та держави як 

важливий елемент демократії й громадянського суспільства. 

Важливим для соціального супроводу сімей є робота державних органів, 

що надають соціальні послуги широкому загалу населення, яке відчуває себе 

соціально вразливим. Основним споживачем цих послуг є сім’ї, які 

опинилися в СЖО. Іншими словами, до таких сімей можна віднести всі 

пільгові категорії сімей і сім’ї з благополучною матеріальною основою, але 

які зіткнулися з нематеріальними проблемами. 

Спеціалісти групують проблеми сімей, які потребують соціальної 

допомоги від держави наступним чином: матеріальні труднощі, а саме: 

відсутність нормальних житлових умов, достатнього заробітку, боргові 

зобов’язання, інвалідність, хвороби та незаплановані витрати. Юридичні 

проблеми, зокрема втрата документів, неможливість відстояти власні права, 

порушення прав власності. Психологічні проблеми, наприклад, вікові 

особливості подружнього й батьківського життя, здоровий і нездоровий 

клімат родини, бездоглядність дітей або літніх членів сім’ї тощо). 

Збільшення неблагополучних сімей, які не в змозі самостійно вирішити 

проблеми створює умови для посилення соціальної напруги й соціальних 

ризиків у суспільстві [34].  

Якщо першу групу матеріальних проблем держава намагається 

вирішувати із застосуванням соціальної грошової і матеріальної допомоги, то 
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інші дві групи гуманітарних проблем держава намагається розв’язати 

шляхом надання соціальних послуг через розвинуту мережу соціальних 

центрів. Робота зазначених служб є наступним рівнем соціального 

супроводу, а саме соціальне забезпечення населення соціальними послугами 

в більшій мірі не матеріального характеру. 

У 2013 р. після завершення структурно-функціональних перебудов в 

органах соціального захисту було затверджено «Загальне положення про 

центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді» [292], який на сьогодні є 

основним нормативним актом у діяльності закладів. Діяльність центрів 

засновується на адресності та індивідуальному підході до особливостей 

кожної родини, конфіденційності та відповідальності за дотримання етичних 

норм.  

Для виконання широкого кола обов’язків центрам і службам потрібно 

мати широкий штат співробітників зі спеціальною освітою. За примірним 

штатним розписом склад ЦСССДМ, затверджений наказом Мінсоцполітики 

України в серпні 2017 р., має буди достатньо кваліфікованим [291]. Хоча 

найбільшою проблемою є комплектування кадрів, але широкий спектр 

послуг, який надають соціальні центри, є значним розширенням можливості 

практичної реалізації ідеї соціального супроводу й медіації. 

Одним з пріоритетних напрямів державної політики у сфері захисту 

сім’ї є підтримка соціального внутрішньополітичного балансу, що залежить 

від інфраструктурного забезпечення державної соціальної політики. Зокрема, 

розвиток інфраструктури в ЄС розглядають більш широко ніж в Україні. 

Мережа соціальних закладів сприймається як можливість подолання розриву 

між різними країнами, регіонами, між селом і містом, роботою і навчанням. 

Тому опосередковано всі інфраструктурні проекти розробляються з 

урахуванням потреб громади та сімей: дороги, зупинки громадського 

транспорту, амбулаторії, освітні заклади, місця рекреації та відпочинку, 

житло і сервісні установи. Цей напрямок розвитку внутрішньої політики 
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країн-учасниць ЄС фінансується з різних фондів у вигляді прямих інвестицій 

або ж грантів. 

В Україні з імплементацією Угоди про асоціацію з ЄС почали 

впроваджувати принцип «інфраструктурного забезпечення територій і 

регіонів», що прослідковується в реформах децентралізації місцевої влади, 

медицини та освіти [458]. Одним з інфраструктурних об’єктів вітчизняної 

політики у сфері захисту сім’ї є ЦСССДМ. Центри виступають офіційними 

«агентами» держави, які забезпечують реалізацію соціальних та економічних 

реформ нинішньої політичної влади. Наприклад, у кожній територіальній 

одиниці Донецької області діють ЦСССДМ, що забезпечує широке 

охоплення вразливих верств населення. Загалом у державній сфері надання 

соціальних послуг працює – 8 тис. фахівців соціального захисту. Спеціалісти 

мають змогу виїзду по селах і містечках, які є віддаленими від розміщення 

центрів. 

Основним завданням державного фахівця із соціальної роботи в умовах 

подолання наслідків кризових явищ є надання якісного соціального 

супроводу кожної сім’ї, яка потребує допомоги задля забезпечення її 

повноцінної участі в житті суспільства та держави через підтримку 

достатнього рівня  економічної, освітньої, громадської діяльності членів 

сім’ї. Підтримка сімей, які зіткнулися з проблемою втрати джерел доходу, 

набуття членами сім’ї інвалідності, тяжкого захворювання є засобами 

попередження зниження соціальної стабільності сім’ї, що дуже важливо для 

повноцінного розвитку суспільства й держави. Cпоживачами соціальних 

послуг ЦСССДМ у Донецькій області є сім’ї, що неспроможні самотужки 

відновити рівновагу в бідь-якій сфері життя (див. додаток Х). 

Важливим завданням сьогоднішньої влади є впровадження 

європейського принципу здорової сім’ї: активна громадська позиція, 

достатній фінансово-економічний рівень, різностороння самореалізація всіх 

членів сім’ї, відтворення та продовження суспільних традицій взаємоповаги, 

взаємодопомоги. Для України є прихованою суспільством і замовчуваною 
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правоохоронними органами проблема побутового насильства в сім’ї, що 

калічить психіку всіх членів та призводить до деструктивних процесів: 

сварки, асоціальна й девіантна поведінка дітей, соціальне сирітство, 

розлучення. Тому однозначно зі зміною законодавства також залучаються 

психологи, спеціалісти з реабілітації ЦСССДМ та інших центрів соціальної 

допомоги для подолання проявів побутового насильства та булінгу [292]. 

В області відновлено роботу Донецького обласного центру соціально-

психологічної реабілітації дітей і молоді з функціональними обмеженнями на 

20 місць (м. Слов’янськ), який діє в стаціонарному режимі. Вагітні жінки з 

сьомого місяця і жінки з новонародженими немовлятами до 18 місяців 

можуть скористатися послугами Донецького обласного соціального центру 

матері та дитині (м. Дружківка). Мати й дитина отримують можливість 

проживання, годування, забезпечення медикаментами та гуманітарною 

допомогою в центрі, розрахованому на 16 жінок. Основною метою центру є 

допомога незахищеній матері та попередження випадків відмови від 

новонародженої дитини, а, як наслідок, і соціального сирітства. Для членів 

сім’ї, які зазнали побутового насильства в сім’ї або мають реальну загрозу 

його вчинення, є можливість отримувати допомогу в Донецькому обласному 

центрі соціально-психологічної допомоги (м. Дружківка). Скористатися 

послугами означених центрів можна за скеруванням обласного й 

територіального ЦСССДМ. Усі соціальні послуги надаються на безоплатній 

основі [408]. 

У кожному районі та місті обласного значення діють державні центри 

соціального обслуговування. Метою їх роботи є надання соціальних послуг 

громадянам, які опинилися в СЖО і потребують сторонньої допомоги за 

місцем проживання в умовах денного перебування. Зазначені центри надають 

як безоплатні, так і платні послуги населенню. Центри мають розгалужену 

інфраструктуру для обслуговування осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, 

тимчасово непрацездатних осіб у напрямках оздоровлення, профілактичного 

лікування, надання освітніх, правових, представницьких та реабілітаційних 
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послуг, психологічної підтримки та захисту. У районах, що прилягають до 

лінії зіткнення, вони були відкриті у 2016 р за сприяння ООН. Програма 

роботи центрів передбачає надання різноманітних послуг 

висококваліфікованих психологів, логопедів, проведення спеціальних заходів 

для відновлення психологічного стану батьків і дітей, зокрема сеанси арт-

терапії. Мають бути реалізовані програми дошкільної підготовки, уроки 

англійської мови, дітям шкільного віку допомагатимуть готуватися до 

складання екзаменів, працюватимуть творчі гуртки та спортивні секції [410]. 

Відділом сім’ї та молоді Департаменту сім’ї, молоді та спорту Донецької 

обласної державної адміністрації проводяться заходи з покращення умов 

життєдіяльності сімей в області. Запроваджені курси подружнього життя для 

молодих пар, тренінги для спеціалістів відділів щодо протидії насильству в 

сім’ї (акція «16 днів протидії гендерно зумовленому насильству»), допомоги 

батькам прийомних сімей в адаптації усиновленої дитини загалом навчання 

пройшла 21 сім’я. Для координації дій обласних органів соціального захисту 

працює регіональна рада з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного 

розвитку, попередження насильства в сім’ї і протидії торгівлі людьми, яка 

збирається 4 рази на рік [339].  

Ще одним напрямком соціального захисту сім’ї в Донецькій області є 

діяльність фонду соціального страхування. Управління виконавчої дирекції 

Фонду соціального страхування в Донецькій області у 2017 р. взяло на облік 

203 175 страхувальників, з яких 111 775 були ВПО, що склало 56% від 

загальної кількості офіційно зареєстрованих ВПО по області [211]. 

Державна політика соціального захисту сім’ї поступово змінює свої 

форми, методи й принципи реалізації у відповідь на соціальні ризики і 

загрози, які постають на тлі суспільно-політичної кризи. Стратегія 

реформування системи надання соціальних послуг в Україні, прийнята КМУ 

у 2013 р., створила умови для структурної перебудови й концептуально 

нового осмислення основ діяльності органів соціального захисту, 

забезпечення та супроводу соціально незахищених верств населення. 
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Стратегія є діючою і в умовах суспільно-політичної кризи, хоча приймалася 

на тлі перманентної стагнації українського суспільства. Наразі існує потреба 

в перегляді існуючої Стратегії й оновлення її змісту. Перспективний 

розвиток системи соціального захисту сім’ї в Україні не можливий без 

чіткого усвідомлення пріоритетних напрямків і дороговказів в організації 

сфери соціального обслуговування та супроводу [326]. 

У відповідь на незадовільний рівень розподілу пільг і допомог у 2015 –

 2017 рр. КМУ було зроблено крок на впорядкування пільг окремим 

категоріям верств з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї. 

До зазначених верств увійшли сім’ї учасників та загиблих у бойових діях на 

Сході України. Урахування середньомісячного сукупного доходу сім’ї є 

прогресивним кроком. Поступово Уряд прагне перейти від показників 

мінімумів зарплат і пенсій до нарахування всіх пільг відповідного до 

сукупного доходу сім’ї, що зробить грошові виплати більш дієвими [424]. 

У 2017 р. був проведений форум «Три роки внутрішнього 

переміщення: виклики та вдалі практики інтеграції» за підтримки Ради 

Європи та посольства Японії в Україні. МТОТ представив нову Стратегію 

інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових 

рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 р. [106]. Автори 

пропонують у подальшому вирішити проблему житла, роботи, інформування 

та соціально-психологічної адаптації ВПО. Для кращої ілюстрації потреб 

сімей ВПО були презентовані історії успіху переселенців зі Сходу України, 

де основним було те, що ВПО прагнуть знайти підтримку держави у 

приватних ініціативах щодо малого і середнього бізнесу, що є справді 

перспективним рішенням проблем інтеграції ВПО до моменту відновлення 

контролю над ОРДЛО та АРК [340].  

Аналітик О. Малиновська зазначає, що гуманітарна складова у 

вирішенні проблем ВПО є центральною в діяльності державної влади. 

Зокрема, потрібно уникати політизації цього питання, вибіркового ставлення 

до ВПО залежно від їх регіонального походження. Потребує продовження 



148 
 

соціальна підтримка ВПО до повної реінтеграції через безпосередню участь 

самих ВПО у плануванні та стратегій їх реінтеграції. Нагальними 

залишаються проблеми працевлаштування, реєстрації безробіття за 

трудовими книжками ВПО, створення окремих структур по роботі з ВПО, 

співпраця з міжнародними і неурядовими організаціями для забезпечення 

громадського контролю за діяльністю держави щодо ВПО. На 2018 р., за 

думкою спеціалістів відділу соціальної роботи Мінсоцполітики, потрібно 

впровадити систему «Єдиного вікна», двохступеневу систему прийому ВПО 

(мобільні центри на лінії розмежування та центри тимчасового 

розташування); впровадження в національне законодавство Керівних 

принципів ООН з питань переміщених осіб, використання індивідуального 

підходу до кожної сім’ї ВПО через мережу ЦСССМД та соціальних 

інспекторів, створення податкових преференцій працедавців у разі 

працевлаштуванні ВПО, надання пільгових кредитів для бізнесу та 

житлового кредитування сім’ям ВПО [443]. 

Актуальною проблемою державної політики у сфері захисту сім’ї, 

окрім реінтеграції ВПО, є також повернення в країну трудових мігрантів, 

кількість яких на 2018 р. досягла, за спостереженнями експертів, 3,5 млн. 

осіб, що є критичним на фоні зниження частки економічно активного 

населення – до 50% у віці від 15 до 70 років. На думку І. Бурлаковського 

державі потрібно проводити в найближчій перспективі реформу ринку праці 

з додатковими фінансовими гарантіями: створення податкових пільг для 

вітчизняного та міжнародного бізнесу, впровадження податкових пільг для 

мігрантів, що повернулися назад [186]. В Уряді усвідомлюють глибину 

проблеми трудової й освітньої міграції [201] і тому розробляють план 

збільшення заробітних плат на рівні 25% на тлі економічного зростання в 

Україні протягом 2016 – 2018 рр. та фінансової децентралізації, що 

забезпечує збільшення рівня самозайнятих громадян у ОТГ. Це має 

створювати умови для подолання розриву сімей трудових мігрантів [189].  
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Зрозуміло, що більшість сучасних пільг є не достатньо дієвими і не 

відповідають потребам тих, хто в них має реальну потребу, а їх постійне 

підвищення, на думку І. Сологуб, не зможе створити умови для подолання 

бідності [82]. Але зберігається законодавчо неврівноважений статус «особи 

/сім’ї, що опинилася в складних життєвих обставинах», «внутрішньо 

переміщеної особи», «постраждалих в наслідок бойових дій». Якщо держава 

врегулює означені статуси, то зможе засобами лібералізації податків, надання 

пільгових кредитів для бізнесу та житла, навчання, забезпечення медичної 

страховки та робочим місцем знизити соціальну вразливість цих категорій і 

вберегти їх від бідності та соціальної дезорганізації. 

Перспективним напрямком у державному соціальному захисті сім’ї, 

держава визначає протидію домашньому насильству, булінгу та гендерній 

нерівності. У межах реалізації оновлених Національного плану дій виконання 

рекомендацій щодо реалізації Конвенції про ліквідацію всіх форм 

дискримінації жінок на період до 2021 р., Державної соціальної програми 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 

2021 р. та Національного плану дій щодо виконання резолюції Ради Безпеки 

ООН «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 р. місцеві органи 

самоуправління заснували та підтримують діяльність 46 мобільних бригад 

соціально-психологічної допомоги в 10 областях України. У 2016 – 2018 рр. 

розпочали свою роботу 7 Центрів допомоги жінкам, постраждалим від 

домашнього та гендерного насильства [107]. Центри надання допомоги 

означеним жінкам є багатофункціональними, що робить їх ефективним 

засобом до відновлення психологічного та фізичного здоров’я жінки, яка 

потім може повернутися до суспільства повноцінним її учасником з 

позитивним настроєм на подальше життя й нове сімейне щастя. У Донецькій 

області такий центр був відкритий у лютому 2018 р. в м. Слов’янськ за 

підтримки ЄС та ООН-Жінки. Центр розрахований на 6 дорослих жінок і 

двох дітей з терміном перебування до 1 місяця, зокрема прогнозується, що за 

рік може пройти реабілітацію понад 50 осіб. Загалом перспективним є 
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створення центрів з розрахунку 1 місце на 7,5 – 10 тис. громадян за 

програмою ООН до 2030 р. [416]. 

У 2018 р. Уряд продовжив роботу над проектом щодо нормативного 

закріплення статусу малих групових будинків сімейних форм виховання 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Розробка та 

прийняття такого положення сприятиме подальшому зменшенню кількості 

великих державних будинків опіки, які не можуть забезпечити сімейні форми 

виховання. Передбачено, що місцевим органам самоврядування буде наданий 

нормативний орієнтир у створенні малих сімейних будинків, де, перш за все, 

буде надаватися увага дітям-сиротам з інвалідністю. Зменшення кількості 

дітей в опікунських групах забезпечить більш позитивний характер їх 

соціалізації та створить позитивний настрій у майбутньому подружньому 

житті колишніх вихованців малих групових будинків [422]. 

Стратегічно важливим є завдання прийняття нового регуляторного 

механізму надання соціальних послуг. Уряд провів підготовку й обговорення 

протягом 2016 – 2017 рр. законопроекту «Про соціальні послуги». У березні 

2017 р. законопроект був схвалений Верховною Радою в першому читанні і 

чекає подальшого розгляду, але постійно відкладається процедура другого 

читання [344]. У новій редакції Закону передбачено, зокрема, нові підходи 

щодо оплати соціальних послуг, враховуючи доходи особи, а не наявність 

рідних та близьких (на даний час одиноким особам соціальні послуги 

надаються безоплатно, іншим – за диференційовану оплату). Пропонується 

запровадити єдиний порядок надання соціальних послуг (звернення про 

надання соціальних послуг, у тому числі в електронному вигляді). Має бути 

запроваджено нову класифікацію соціальних послуг за критеріями місця 

надання та знаходження (вдома чи в стаціонарній установі) та способу 

надання (базові, комплексні, спеціалізовані, екстрені). Розроблені більш 

виважені механізми визначення підстави для визнання осіб, сімей, такими що 

потребують соціальних послуг (шляхом оцінки потреб особи, сім’ї, які 

перебувають у СЖО); єдину термінологію та підходи в організації роботи 
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для будь-яких цільових груп (людей з інвалідністю, безробітних, осіб, які 

зазнали насильства в сім’ї тощо); механізм забезпечення принципу 

добровільності вибору та прозорості в наданні соціальних послуг, здійснення 

моніторингу дотримання надавачами встановлених критеріїв щодо їх 

діяльності, зокрема шляхом створення відкритого Реєстру надавачів та 

отримувачів соціальних послуг [321]. 

Основними напрямами подальшої діяльності у сфері надання державою 

соціальних послуг має стати: забезпечення доступності та якість соціального 

захисту, зокрема децентралізація системи надання соціальних послуг, 

розукрупнення великих соціальних закладів і центрів, їх територіальне 

наближення до місця проживання людини. Наприклад, сімейна політика та 

послуги для сімей в ЄС реалізуються на різних рівнях за локальним 

принципом. Але при цьому зберігається принцип зручності в наданні послуг 

супроводу сімей: «поруч із особами, сім’ями та їх місцем перебування». 

Завданням місцевих (локальних) органів є реалізація принципу субсидіарної 

допомоги в здійсненні сімейної політики [125].  

Вдосконалення інфраструктури та існуючих форм надання соціальних 

послуг можливе через залучення політичними інститутами до реалізації 

загальнонаціональної політики соціального захисту сім’ї організацій усіх 

форм власності. Кооперація держави, бізнесу й громадськості у підтримці 

сім’ї є важливим напрямом подальшого реформування державної політики у 

сфері захисту сім’ї в межах розбудови громадянського суспільства. На думку 

О. Карчевської, ефективність взаємодії влади й громадянського суспільства в 

питаннях внутрішньої політики в умовах кризи, залежить в значній мірі від 

досягнення суспільної згоди щодо стратегічного бачення розвитку 

подальших державних можливостей і суспільного запиту в питанні захисту 

сім’ї як важливої політико-соціальної групи [128, с. 75]. 

Покращення умов реабілітації осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з 

обмеженими фізичними і розумовими можливостями є завданням політичної 

влади за для соціалізації людей з особливими потребами. З 2017 р. почався 
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пілотний проект з інтеграції дітей з обмеженими можливостями до загальної 

освіти в Запорізькій та Дніпропетровський областях, який вже 

продемонстрував підвищення рівня соціалізації дітей-інвалідів і покращення 

якості їх знань [409]. Набирає оберти інклюзивна освіта у всіх регіонах 

України, яка надає реальні можливості інтеграції в суспільство осіб з 

інвалідністю, які завдяки комунікації й толерантному оточенню зможуть у 

майбутньому створити власні сім’ї та реалізувати свій батьківський і 

особистісний потенціал. 

Потребує також йдосконалення система надання соціальних послуг 

сім’ям через впровадження мобільних офісів соціальних послуг та єдиного 

соціального вікна з консультацій і супроводу, що розширить можливості 

Центрів надання адміністративних послуг (далі - ЦНАП) у здійсненні своїх 

повноважень у віддалених куточках районів, а згодом і ОТГ. Отже, у 

подальшому політична влада має впровадити оновлену систему, в якій 

запобігання проблемам функціонування сім’ї буде головним пріоритетом. 

Впровадження інтегрованої моделі надання послуг з соціальної підтримки 

населення відбувається в межах реформи місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади в Україні, що має якісно покращити рівень 

надання соціальних послуг і продуктів для сімей. На 2018 – 2020 рр. 

заплановано створення та оновлення ЦНАПів у 600 новостворених ОТГ 

[413]. Створення достатньої кількості модернізованих ЦНАПів надасть 

можливість сім’ям як споживачам соціальних послуг швидко здійснювати 

бюрократичні й довідкові операції для отримання тих чи інших державних 

грошових виплат-допомог, що є умовою прозорої діяльності державних 

органів у питанні розподілу пільг і допомог населенню. Як приклад, у 

Донецькій області протягом 2018 р. відкрито інтегровані центри в 

Миколаївській ОТГ [412]. 

У роботі з надання соціальних послуг актуальним залишаються такі 

вектори трансформації, як посилення кадрового складу служб у справах дітей 

та центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Важливим 
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залишається і напрямок вдосконалення форми консультативної роботи з 

питань шлюбу, виховання дітей, статевого виховання підлітків і молоді. 

Введення посади фахівця соціальної роботи в громаді з метою забезпечення 

раннього виявлення та вчасного надання адресної комплексної соціальної 

допомоги сім’ям, координації діяльності суб’єктів соціальної роботи у 

вирішенні проблем сімей є важливим етапом соціальної роботи 

територіальних об’єднань. 

Перехід до визначення обсягів фінансування соціальних послуг, 

виходячи з реальної кількості споживачів, які потребують допомоги разом з 

запровадженням системи оцінки потреб місцевих громад у підтримці сімей з 

дітьми на підставі створення бази даних найбільш соціально вразливих сімей 

– потенційних одержувачів соціальної допомоги (для приведення обсягів 

коштів, закладених у розрахунки міжбюджетних трансфертів вирівнювання, 

у відповідність до запиту місцевих бюджетів) [407, с. 304]. 

Одним із напрямків подальшого вдосконалення системи надання 

соціальних послуг є розроблення стандартів соціальних послуг, які мають 

право делегуватися на місцевому рівні громадським організаціям з 

урахуванням соціального замовлення, що, у свою чергу, потребує посилення 

спроможності місцевих бюджетів та зниження ролі цільових субвенцій з 

державного бюджету на реалізацію соціальних програм підтримки сімей з 

дітьми. 

Для закріплення позитивного ефекту від змін форм і методів роботи 

органів соціального забезпечення слід продовжити політику 

децентралізованого врегулювання фінансового забезпечення соціально-

економічних потреб регіонів через поступове збільшення ролі утворених 

ОТГ в області. Державі потрібно вдосконалити механізм перерозподілу 

видатків між державним і місцевими бюджетами та видатками, що 

враховуються (не враховуються) при визначенні обсягів міжбюджетних 

трансфертів, переглянути формулу розподілу міжбюджетних трансфертів з 

метою підвищення фінансової спроможності регіонів у частині 
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безпосереднього спрямування доходів місцевих бюджетів на соціальні 

програми для сімей з дітьми на місцях [313]. 

Заступник Міністра регіонального розвитку України В. Негода в 

інтерв’ю звернув увагу на те, що в умовах зростання долі ОТГ у формуванні 

власного бюджету, громаді потрібно дбати про власну спроможність, що 

стане гарантією отримання кожним членом ОТГ якісних послуг [214, c. 38].  

Подолання тих чи інших загроз є можливим лише у спільній активній 

позиції щодо вироблення стратегії розвитку. Тож, адміністративна й 

бюджетна децентралізація спонукає мешканців громади до об’єднання 

зусиль, щоб створювати умови власного гідного життя, скільки саме місцева 

громада знає проблеми та інтереси сім’ї, а не держава.  

Перспективним напрямком державної політики у сфері соціального 

захисту сім’ї є реалізація медичної реформи, яка пропонує передові методи 

організації системи надання медичних послуг. Реформування первинної 

ланки сімейної медицини розпочалося з 1 квітня 2018 р., через медичне 

декларування всіх громадян та формування мережі фінансово вмотивованих 

сімейних лікарів, які мають стати «агентом сім’ї» в системі охорони здоров’я. 

За перший тиждень 150 тис. українців уклали декларації із сімейним лікарем 

[451], а в Донецькій області станом на 21 травня 2018 р. сімейного лікаря 

обрало вже 17,9 % від усієї кількості постійного населення, найбільший 

показник зафіксовано в Центрі первинної медико- ЦПМСД м. Мирноград –

 9,3% [49]. У середньому по області було укладено 378 декларацій на одного 

сімейного лікаря, а у м. Маріуполь – 275, м. Краматорську – 390, найбільше у 

м. Селідове – 800 декларацій [366]. На жовтень 2018 р. 12 млн. громадян 

України вже обрали власного сімейного лікаря, і цим самим скерували майже 

1,7 млрд. грн. у сферу медицини з бюджету, що навіть більше за торішні 

субвенції [448]. Це має сприяти зменшенню часу й ресурсів для отримання 

медичних послуг (частину гарантує безоплатно надавати держава) та 

реалізації програми «Доступні ліки», «Безкоштовна діагностика» [318]. Цей 

процес є довготривалим і вимагає співпраці суспільства, фахівців і держави. 
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Створення дієвого гарантованого державного пакету медичних реформ є 

нагальним для кожної сім’ї, бо потенційний пацієнт має право на надання 

якісних послуг, бо він є прозорим замовником послуг первинних закладів 

охорони здоров’я і може вільно обирати лікаря не залежно від місця 

реєстрації, майнового стану та соціального положення. Це особливо 

важливим є для сімей ВПО, УБД та сімей, які опинилися у складних 

життєвих обставинах. 

У квітні 2018 р. в м. Києві відбулася всеукраїнська науково-практична 

конференція «Сімейна політика в Україні: проблеми та перспективи 

розвитку», на якій було запропоновано якісні зміни в оновлену Концепцію 

сімейної політики в Україні. Пріоритетом є налагодження ефективного 

діалогу між державними та недержавними організаціями, об’єднання 

наявних ресурсів міжнародних і національних проектів щодо забезпечення 

комплексності, ефективності та якості надання соціально-психологічних й 

економіко-правових послуг у сфері сімейної політики. Наступним завданням 

є сприяння з боку держави і місцевої влади волонтерського руху для зміни 

соціального капіталу та громадянського суспільства. Важливим є перегляд 

норм психологічної роботи із вразливими категоріями сімей, сприяння 

покращенню працевлаштування сімейної молоді та вирішення питання 

житлового забезпечення [338]. 

Отже, аналізуючи реалізацію стратегії державного соціального захисту 

сім’ї в Україні на прикладі Донецької області можемо сформулювати 

перспективні й першочергові напрями в модернізації соціального захисту 

сім’ї для подолання наслідків суспільно-політичної кризи:  

- сприяння імплементації в систему соціального захисту норм 

європейської соціальної практики: медіація, система єдиного вікна для 

отримання соціальних послуг, розвиток орієнтованої на споживача 

інфраструктури соціальних послуг і товарів, посилення ролі приватного 

сектору та гуманітарних організацій у соціальному супроводі сім’ї; 
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- заміна державної солідарної системи соціальних пільг на конкретну 

адресну допомогу й монетизацією пільг і допомог відповідно до оновленого  

реєстру пільгових категорій населення; 

- впровадження інтегрованої моделі надання соціальних послуг 

населенню: супровід сім’ї соціальними робітниками згідно сімейних й 

індивідуальних планів супроводу разом зі спеціалістами ЦНАПів, сімейними 

лікарями, освітніми закладами; 

- завершення процесу формування системи соціального захисту сім’ї в 

межах оновленої децентралізованої місцевої влади зі створенням 

територіальної мережі  закладів і установ  соціального супроводу; 

- формування дієвої політики підтримки ВПО, УБД та інших соціально 

вразливих груп сімей; 

- створення умов для повернення трудових мігрантів і відновлення 

полілокальних родин: створення нових робочих місць, підвищення рівня 

соціальних стандартів, зменшення фіскального тиску держави на приватний 

сектор; 

- реорганізація соціальних органів на служби підтримки, супроводу, 

впровадження моделі медіації сім’ї; 

- залучення громадян до спільного з державою соціального розвитку, 

підтримка партнерських програм і соціальних інвестиційних проектів. 

Отже, форми, засоби і методи соціального захисту сім’ї зазнали суттєвої 

зміни в умовах суспільно-політичної кризи 2013 – 2018 рр. Трансформація 

стратегії державної соціальної політики відбувається хоч і поступово, але 

невідворотно збільшуючи компонент адресності соціальних послуг і товарів. 

Приклад Донецької області, яка в умовах військового конфлікту, тимчасової 

окупації окремих районів і високого рівня соціальної небезпеки, змогла 

інтегруватися в загальнонаціональний процес реформування системи 

соціального захисту сім’ї. Область продовжує шлях оновлення соціальної 

інфраструктури в умовах реформ децентралізації, що вже має позитивний 

ефект. Серед проблем, які в області не вирішені державною і регіональною 
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владою, залишаються: оновлення змісту і стандартів надання соціальних 

послуг, недостатня адресність соціальних пільг, слабкість інфраструктури та 

невідповідний до потреб громад і особливо пільгових категорій рівень 

реагування на прояви соціальної небезпеки в регіоні. 

Висновок до Розділу 3. 

Отже, проаналізувавши стратегію державної політики захисту сім’ї в 

умовах суспільно-політичної кризи, доходимо висновку, що сім’я як 

основний інститут суспільного розвитку держави посідає чільне місце у 

внутрішній політиці України. Загострення суспільно-політичної кризи 

відбулося через політичні прорахунки режиму В. Януковича та Партії 

Регіонів, невдалу економічну політику тодішніх Урядів та поширення 

популізму, недієздатність опозиції відстоювати інтереси українського 

народу. Перелічені фактори вплинули на деформацію суспільства, яке було 

паралізоване корупцією, відсутністю соціальної мобільності, стагнацією у 

питанні вибору стратегічного напрямку розвитку внутрішньо і зовнішньої 

політики України. Саме не вирішеність політичною елітою важливих 

державотворчих завдань у 1990-х – 2010-х рр. та вплив зовнішньополітичних 

факторів спричинило чергове загострення кризи, що знайшло відображення в 

Революції Гідності (листопад 2013 – лютий 2014 р.), падінні режиму 

В. Януковича, зовнішній військовій агресії й окупації частини територій. 

Загроза втрати суверенітету і вже існуючих досягнень громадянського 

суспільства призвело до зміни частини політичного керівництва й оновлення 

курсу державного будівництва у 2014 – 2015 рр. Подальший процес 

євроінтеграції та реформування політичної, соціальної, ідеологічної й 

економічної сфер життя української держави у 2015 – 2018 рр. виявився 

болісним і важким, що знайшло відображення в недостатній довірі 

суспільства до влади та продовженні кризових явищ: збідніння населення, 

відставання економічного розвитку, гальмування проведення реформ, поділ 

суспільства, неможливість відновити контроль над тимчасово окупованими 

територіями. Вихід з суспільно-політичної кризи 2013 – 2018 рр. вбачається в 
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більшій політичній відповідальності всіх рівнів державної влади. 

Регіональний вимір кризи продемонстрував низький рівень мобільності 

держави у вирішенні проблем місцевих громад. Донецька область зазнала 

важких втрат від військових дій, економічного спаду, окупації частини 

територій, посилення міграційних процесів. Хоча регіон постійно задіяний у 

процесах реформування, але  залишається недостатній рівень роботи 

обласних і місцевих органів влади, що може виправити  подальша реформа 

децентралізації. 

Події суспільно-політичної кризи України негативно вплинули на 

трансформаційні зміни сімейно-шлюбних відносин. В умовах демографічної 

кризи й різкого падіння рівня життя сім’я відчула на собі всі прояви кризових 

явищ: знецінення доходів і зростання витрат, падіння рівня довіри до влади і 

держави і, як наслідок, значної міграції трудового активного населення за 

кордон, відмова від народження дітей та створення шлюбів як відповідь на 

високий рівень соціальної небезпеки, особливо в Донецькій області. Сім’я 

навіть в умовах кризи продовжила свою трансформацію в бік 

людиноцентричного союзу, але незахищеність сім’ї перед зовнішніми 

загрозами спричинила відсторонення української сім’ї від політичного 

процесу, що є вкрай негативним явищем для політичного розвитку 

традиційного українського суспільства.  

Зміна форм сімейно-шлюбної організації та суспільно-політична криза 

у 2013 – 2018 рр. спричинили процес трансформації механізмів реалізації 

соціальної політики держави. Криза відкрила проблему невідповідності рівня 

ефективності соціальних служб у разі попередження негативних процесів в 

сім’ї. Аналіз довів, що соціальні служби, органи, центри є лише засобами 

подолання наслідків кризових явищ, а вони повинні поряд з соціальними 

стандартами стати засобами попередження соціальних катаклізмів і 

медіаторами між сім’єю й соціальними процесами. На прикладі Донецької 

області ми побачили, як держава із запізненням реагує на факти соціальної 

небезпеки в регіоні. Позитивним є те, що фінансова й організаційна 
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децентралізація місцевої влади та оптимізація соціальних пільг через 

упровадження елементів адресності й монетизації сприяли відновленню 

соціальної рівноваги в сім’ї та суспільстві. Допомога держави соціальними 

виплатами вразливим сім’ям, їх супровід соціальними працівниками згідно 

оновлених методик, впровадження норм гендерної рівності і протидії 

насильству, перегляд стандартів і форм супроводу реалізовувалося на базі 

соціальної інфраструктури області, що покращило рівень соціального захисту 

сім’ї, але не змогло на достатньому рівні подолати гострі проблеми 

самозабезпечення сім’ї в умовах кризи. 

Перспективними напрямами в плануванні державного соціального 

захисту сім’ї залишається розвиток місцевих громад та, відповідної до їх 

потреб, інфраструктури соціальних служб, центрів та закладів. Уряд повинен 

більш рішуче і швидше впроваджувати до механізмів соціального захисту 

норми європейського і міжнародного права із забезпечення соціальної 

рівноваги сімей ВПО, УБД, осіб, що постраждали від насилля тощо. 

Політична влада повинна зосередити увагу та впровадити ефективні дій на 

першому рівні соціального захисту, а саме створення сприятливих умов для 

приватної ініціативи, зменшення фіскального тиску на суспільство і на 

економіку, забезпечити умови для самореалізації молоді, а також посилити 

соціальні гарантії для неспроможних до самозабезпечення категорій сімей. 

Реалізація означених перспективних завдань надасть змогу подолати 

внутрішні фактори кризи суспільства й відновити довіру сім’ї до влади.  

Основні наукові результати, отримані під час дослідження соціального 

захисту сім’ї в умовах суспільно-політичної кризи на прикладі Донецької 

області та можливих перспектив у подальшому розвитку сімейної політики, 

опубліковано у працях автора [227; 230; 231; 232]. 
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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 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 
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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 до нових складних завдань підтримки сімей 

регіону. Визначено, що інституційними перспективними джерелами 
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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 
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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 

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 
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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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державної сімейної політики. Електронне наукове видання «S.P.A.C.E.». 

Одесса : Редакційно-видавничий відділ НДЧ Національного університету 

«Одеська юридична академія». URL: http://www.space.nuoua.od.ua/v3_ 

2017/8.pdf (дата звернення : 20.11.2018) 
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Наукові праці апробаційного характеру: 

 

1. Піддубний С. Класифікація сучасної української сімʼї в умовах 

соціального захисту. Актуальні проблеми науки і освіти: Збірник матеріалів 

ХVIII підсумкової науково-практичної конференції викладачів МДУ / за заг. 

ред. К. В. Балабанова. Маріуполь : МДУ, 2016. С. 167—168.  

2. Піддубний С. Статистична інформація як джерело політологічного 

дослідження сімейної політики України. Україна у світовому історичному 

просторі: зб. матеріалів Всеукр. наук-практ. конф., м. Маріуполь, 8 квітня 

2016 р. / під заг. ред. К. В. Балабанова. Маріуполь : МДУ, 2016. С. 80—84. 

3. Піддубний С. Зміна стандартів соціального захисту сімʼї в Україні в 

2015—2016 рр. V Всеукраїнські політологічні читання імені професора 

Богдана Яроша : зб. наук. пр. / за заг. ред. В. І. Бортнікова, Я. Б. Яроша. 

Луцьк : Вежа-Друк, 2016. С. 180—186.  

4. Піддубний С. Прокуратура як елемент системи соціального захисту 

сімʼї. Розвиток політичної науки: європейські практики та національні 

перспективи: матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. студ. та аспір., 

Чернівці, 7—8 квітня 2016 р. Чернівці : Букрек, 2016. С. 141—145. 

5. Piddubnyi S. The main trends in the transformation of family policy in the 

European Union. Proceedings of the Summer Science Symposium «Science and 

Policy – Dialogue in Europe», Estonia, Tallinn, 01—03 August 2016. P. 55—63. 

6. Piddubnyi S. Providing public goods and services as family policy 

instrument for EU Proceedings of the International Academic Congress «European 

Research Area: Status, Problems and Prospects» Latvia, Riga, 01—02 September 

2016. Riga : LSA. P. 52—55. 

7. Піддубний С. Ґендерний аспект сімейної політики України в умовах 

євроінтеграції. Соціальні практики формування ґендерної чутливості й 

толерантності. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 

з міжнародною участю, м. Черкаси, 1—3 грудня 2016 р. [упоряд. 

Н. Земзюліна]. Черкаси : Чабаненко Ю., 2016. С. 50—54. 
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8. Піддубний С. Здійснення сімейної політики органами нагляду за 

додержанням і застосуванням законів. Zbornik prispevkov z medzinarodna 

vedecko-prakticka konferencia Inovacne vyskum v oblasti sociologie, psychologie 

a politologie. 10—11 marca 2017 [sefredaktor: prof. JUDr. Stanislav Mraz, CSc.]. 

Vydal : Vysoka skola Danubius, Sladkovicivo, 2017. S. 193—196. 

9. Піддубний С. Функції сучасної української сімʼї в умовах суспільно-

політичної трансформації. Сучасні виклики для суспільних наук в умовах 

глобалізації: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

(м. Львів, 26—27 травня 2017 року). Львів : ГО «Львівська фундація 

суспільних наук», 2017. С. 96—99.  

10. Піддубний С. Прибуток від підсобного господарства як джерело 

формування сімейного бюджету. International research and practice conference 

«Modern methods, innovations and operational experience in the field of social 

sciences»: Conference proceedings, October 20—21, 2017. Lublin : Izdevnieciba 

«Baltija Publishing». P. 115—118. 

11. Піддубний С. Сімейна політика як складова соціальної безпеки 

держави Сімейна політика в Україні: проблеми і перспективи розвитку: 

матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (04 квітня 2018 р., 

м. Київ) [ред. кол. І. Губеладзе та ін.]. К. , 2018. С. 130—135. 
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Додаток Б 

Соціальний захист сім’ї у  

положеннях програм провідних політичних партій України 

 

Назва партії, 

лідер, статус 

Пропозиції щодо соціального захисту сім’ї Примітки  

Всеукраїнське 

об’єднання 

«Батьківщина» 

Лідер  

Ю. Тимошенко, 

Парламентська 

Опозиційна до 

правлячої коаліції 

Справедливе соціальне суспільство, де кожен може 

заробити на гідне життя своєї сім’ї.  

1. Подолання дискримінації по гендерному 

чиннику в оплаті  праці 

2. Скасування пені за не вчасну сплату за ЖКП 

3. Пенсія для всіх на рівні 65% від 

середньомісячної зарплати, для  військових і операт. 

робітників 80% 

4.  Надання молоді першого робочого місця через 

розширення держ замовлення, створення бізнес-

інкубаторів, мікрокредитування. 

Програма 

оновлення у 

зв’язку з 

початком 

передвиб. 

компанії до 

виборів 

Президента 

України 31 

березня 2019 р.  

«Народний 

фронт». 

Голова 

Політичної ради 

«Народного 

фронту» 

А. Яценюк 

Парламентська 

партія,  

Входить до 

правлячої коаліції 

Стратегічна мета - досягнення  європейських 

соціальних стандартів через реформи та імплементацію 

Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 

1. Належна соціальна допомога УБД. 

2. Збереження рівня субсидій на оплату ЖКП 

малозабезпеченим сім’ям. 

3. Увага з боку держави і  міжнародних партнерів 

до відбудови інфраструктури і господарства  

постраждалих територій України.  

Програма 

оновлена до 

парламент. 

виборів 2014 р.  

Блок Петра 

Порошенко 

«Солідарність» 

Лідер партії 

П. Порошенко. 

Парламентська 

партія, входить до 

правлячої коаліції 

Справедливе суспільство – це особиста 

відповідальність громадянина та політична 

відповідальність влади. 

1. Творення сильних самоврядних громад, 

гармонізація відносин між регіонами і центральною 

владою, підвищить якість життя людей. 

2. Боротьба з дискримінацію за статевою, 

гендерною ознаками. 

3. Соціальна допомога виключно 

малозабезпеченому адресату за максимально 

спрощеною процедурою 

4. Створення єдиного уніфікованого реєстру осіб, 

що перебувають на утриманні держави або отримують 

соціальну допомогу. 

5. Матеріально-грошова, соціально-психологічна 

підтримка сімей УБД, загиблих УБД, ВПО із 

залученням громадських організацій та волонтерів. 

6. Загальнообов’язкове медичне страхування. 

7. Справедливе пенсійне забезпечення, перехід до 

та накопичувального рівня пенсійної реформи. 

8. Прискорений розвиток соціальної 

інфраструктури. 

9. Забезпечення зайнятості (пільгові умови для 

приватного сектору при працевлаштуванні  молодого 

спеціаліста) та допомога в отримання житла (програми 

пільгового кредитування житла) для молоді. 

Програма 

складена до 

парламент. 

виборів 2014 р. 

Оновлено 

 у 2015 р. 
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Партія 

«Український 

демократичний 

альянс за 

реформи» (УДАР) 

Віталія Кличка 

Парламентська 

Входить до 

правлячої коаліції 

Держава як інструмент примноження суспільних благ – 

гідного повноцінного життя громадянина. 

1. Держава має надати можливість соціально 

вразливих категоріям населення вибору того типу 

соціальних послуг, які найбільше відповідають їх 

потребам. 

2. Запровадження системи індивідуальних 

накопичувальних пенсійних рахунків, де держава 

виступає гарантом виплати накопичених грошей. 

3. Адресність – як основний  принцип призначення 

соціальної допомоги з встановленням майнового 

критерію надання. 

4. Збільшити рівень фінансування та обсяг виплат 

за програмами, які передбачають регулярну підтримку 

сім’ям з дітьми 
5. Надання соціальної допомоги дітям до 15 р. у 

малозабезпечених сім’ях. 

6. Програма розвитку  дитячих будинків сімейного 

типу. 

7. Прозора інформація про  обсяги і отримувачів 

соціальних витрат. 

8. Система економіки рівних можливостей, а не 

підтримка «продукування» утриманства. 

9. Рівна права та можливості жінок і чоловіків у 

гендерній політиці, подолання гендерних стереотипів 

10. Пільги для підприємств, які підтримують 

соціальну інфраструктуру, що дозволяє працюючим 

гармонізувати сімейні і професійні відносини. 

11. Дотримання положень, які забезпечать жінкам і 

чоловікам батьківські права і обов’язки незалежно від 

сімейного стану, роботи. 

12.  Протидія насильству, створення притулків та 

гарячих ліній для потерпілих від  домашнього 

насильства. 

13. Безпосередність участь громади у вирішенні 

місцевих соціальних питань 

Програма 

створена до 

парламент. 

виборів 2012 р. 

Політична партія 

«Об’єднання 

«Самопоміч» 

Лідер партії  

А. Садовий. 

Голова фракції у 

ВР – О. Березюк. 

Парламентська 

партія 

Входить до 

правлячої коаліції 

Відстоює: 

1. Прозоре та адресне  забезпечення осіб та їх 

сімей, які захищали свободу українців; 

2. Децентралізація податків для громад для 

достатнього рівня забезпечення  власного розвитку. 

3. Запобігання дискримінації та бар’єрів 

4. Запровадження віддалених форм зайнятості для 

осіб з інвалідністю. 

5.  Турбота про дітей і ствердження у праці – 

запорука добробуту Українців. 

Програма 

створена до 

парламент. 

виборів 2014 р 

Радикальна партія 

Олега Ляшка 
Лідер О. Ляшко. 

Парламентська 

партія. 

В опозиції до 

правлячої коаліції 

Людям – захист, довіра, майбутнє. 

1. Цільова грошова допомога малозабезпеченим. 

2. Перегляд системи оплати ЖК 

3. Легалізація доходів українських трудових 

мігрантів 

4. Статус і пільги багатодітної сім’ї для 

домогосподарств де є 2 дітей 

5. Відбудова Донбасу для повернення ВПО. 

 

Програма 

створена до 

парламент. 

виборів 2014 р.  
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Політична партія 

«Опозиційний 

блок»
 

Співголовують 

Ю. Бойко та 

Б. Колесников 

Парламентська 

партія. 

Опозиційна до 

правлячої коаліції 

Захист людей від кризи. 

1. Провести індексація зарплат і пенсій відповідно 

до рівня інфляції. 

2.  Підняти прожитковий мінімум в 2 рази. 

3. Заморозити тарифи і ціни. 

4. Гарантування  повного фінансування соціальних 

пільг, пенсій та допомог. 

5. Забезпечення гідної зарплати  соціальним 

працівникам. 

Програма 

створена до 

парламент. 

виборів 2014 р. 

 

 

 

Складено за джерелом: Програма ВО «Батьківщина «Україна переможе!» URL: 

https://ba.org.ua/programm/ (дата звернення : 15.11.2018). 

Програма «Народного фронту» - Відновлення України!» URL: http://nfront.org.ua/program (дата 

звернення : 10.09.2018). 

Програма Партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» URL: http://solydarnist.org/wp-

content/uploads/2015/12/programa_solidarnist.pdf (дата звернення вересень 2018 р.) 
Програма партії «УДАР» Віталія. Офіційний сайт Партії «УДАР» Кличка URL: 

http://klichko.org/about/programma/ (дата звернення : 15.04.2018). 

Програма Політичної партії «Об’єднання «Самопоміч». URL: https://samopomich.ua/wp-

content/uploads/2014/09/program_OS.pdf (дата звернення : 10.10.2018). 

Програма Радикальної партії Олега Ляшка. URL: http://liashko.ua/program (дата звернення : 

10.10.2018)  

Передвиборча програма «Опозиційного блоку» URL: http://opposition org.ua/peredviborcha-

programa-opozicijnogo-bloku.html (дата звернення 05.09.2018). 
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Додаток В 

Демографічні показники Донецької області 2013—2018 рр. 

 

Показники 
роки 

2013 2014 2015 2016 2017 01.05.2018 

Статус    п ОРДЛО п ОРДЛО п ОРДЛО п ОРДЛО 

Загальна кількість 

пост. населення  

(тис. осіб)
 

4375 4331 4284 2348
 

4252 2334
 

4231 2332
 

4190 2158 

Природній приріст/ 

скорочення 

(тис. осіб) 

- 28,3 - 35.9 -22,8 
немає 

даних 
-17,5 

немає 

даних -19,7 
немає 

даних -13,6
 немає 

даних 

Народжуваність 

(на 1000 наявного 

населення)
 

9,6 9,7 9,6 3,9
 

9,8 5
 

10,2
 

5,1
 

 
немає 

даних 

Смертність  

(на 1000 наявного 

населення) 
15,9  4,2 8,6

 
4,4 9,9

42 
5,1 10

 
 

немає 
даних 

Середній вік 

населення (р.)
 42,3 42,5 42,7 

немає 

даних 43,3 
немає 

даних 43,9 
немає 

даних 44,5 
немає 

даних 

частка по 

віковим 

групам
 

(тис. осіб) 

0-14 550 556 557 
немає 

даних 542 
немає 

даних 532 
немає 

даних 516 
немає 

даних 

15-64 3072 3035 2977 
немає 

даних 2930 
немає 

даних 2887 
немає 

даних 2831 
немає 

даних 

65- 

старше 
740 739 748 

немає 

даних 779 
немає 

даних 811 
немає 

даних 839 
немає 

даних 

 

Примітки:  Розрахунок (оцінка) чисельності населення регіону здійснено на основі наявних 

адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця 

проживання (органами РАЦС). Дані можуть бути уточнені. 

Для 2014—2017 рр. здійснення розрахунків народження та смертності є відносними у зв’язку з 

відсутністю повної інформації по частині тимчасово окупованих територій у Донецькій області. 

 

 

 

Складено за джерелом: Вишневський Ю. Демографія ОРДЛО. URL: http://www.dsnews.ua/static/ 

longread/donbas-ukr/demographiya-ordlo.html (дата звернення 25.04.2018). 

Демографічна ситуація в Донецькій області у січні-квітні 2018 року. Головнне управління 

статистики у Донецькій області. Експрес випуск № 81 від 19.06.2018 р. 
Демографічна та соціальна статистика. Населення та міграція. Державна служба статистики. URL: 

http://database.ukrcensus.gov.ua/Mult/Dialog/statfile1_c_files/pasport.files /pasport/14_uk.htm#0301 (дата 

звернення : 05.05.2018). 

На окупованому Донбасі вдвічі знизилася народжуваність. URL: https://ukr.media /ukrain/328153/ (дата 

звернення : 04.11.2017). 

Населення Донецької області. ГУ статистики у Донецькій областіURL: http://donetskstat. 

gov.ua/statinform1/dem_migrac4.php (дата звернення : 05.05.2018). 
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Додаток Г 

Шлюбність в Україні та Донецькій області 2013—2018 рр.
 

 

Показники 
(тис. одиниць) 
 

                     територія 

роки
67

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Укладання 

шлюбів 

Україна
1 304,2 295,0 299,0 229,5 249,5 

Немає 

даних 

Донецька 

область
2 

27,7 21,7 12.5 10,5 11,3 

Розірвання 

шлюбів 

Україна
1 

164,9 130,7 129,4 130,0 128,7 

Донецька 

область
2 17,1 7,6 6,9 7,8 7,5 

 

Примітки: 
1  

Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки 

Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській 

областях. 
2
  Розрахунок (оцінка) чисельності населення регіону здійснено на основі наявних 

адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця 

проживання (органами РАЦС). Дані можуть бути уточнені. 

 

 

 

Складено за джерелом:Демографічна та соціальна статистика. Населення та міграція. 

Державна служба статистики України. URL: http://database.ukrcensus.gov.ua 

/Mult/Dialog/statfile1_c_files/pasport.files/pasport/14_uk.htm#0306 (дата звернення : 

05.05.2018). 
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Додаток Д 

Кількісний склад домогосподарств України 2013—2018 рр. 

Показники 

                                  територія 

роки 

2013 2014
 

2015 2016
 

2017 2018
 

Кількість 

домогосподарств 

(тис. один) 

Україна 16 958 16 945 15 073 15 033 14 985 14 935 

Донецька 

область 1 684 1 682 936,6 933,4 930,1 921,7 

Розмір 

домогосподарств 

(особи) 

Україна 2,58 2,58 2,59 2,58 2,58 2,58 

Донецька 

область 2,41 2,40 2,34 2,34 2,33 2,33 

Склад  

дом-ва 

(%)
 

1 
Україна 22,9 22,6 20,6 19,6 20,0 20,3 

Донецька 

область 23,1 21,8 20,1 19,6 22,0 21,9 

2 
Україна 29,6 30,8 32,8 33,0 32,4 32,8 

Донецька 

область2 33,2 36,2 41,4 38,7 35,5 38,6 

3
 

Україна1 25,8 24,6 25,0 26,3 26,9 25,8 

Донецька 

область 29,2 26,9 25,7 30,5 30,6 27,3 

4+
 

Україна 21,5 22,0 21,3 21,1 20,7 21 

Донецька 

область2 14,5 15,1 12,8 11,2 11,9 12,2 

З дітьми загалом
 

Україна1 38,2 38,1 38,2 38,2 38,1 37,8 

Донецька 

область 35,1 35,1 35,1 35,2 35,1 32,4 

1 дитина 

Україна 75,6 75,9 75,6 76,4 75,9 75,5 

Донецька 

область 89,8 90,1 94,4 97,6 98,6 95,6 

2 дитини 

Україна 22,1 20,9 21,4 20,7 21,2 20,9 

Донецька 

область2 10,1 9,8 5,0 2,2 1,3 2,3 

3 і більше дітей 

Україна 2,3 3,2 3,0 2,9 2,9 3,6 

Донецька 

область 0,1 0,1 0,6 0,2 0,1 2,1 

Примітки: Розрахунок (оцінка) чисельності населення регіону здійснено на основі наявних адміністративних 

даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання (в органах РАЦС). 

Дані можуть бути уточнені. Для 2014—2017 рр. здійснення розрахунків народження та смертності є відносними 

у зв’язку з відсутністю повної інформації по частині тимчасово окупованих територій у Донецькій області. 

 

Складено за джерелом: Соціально-демографічні характеристики домогосподарств у 2016 

році. (за даними вибіркового опитування домогосподарств). Статистичний збірник. [відп. 

І. Осипова]. К. : Державна служба статистики, 2016. 87 с. 

Соціально-демографічна характеристика домогосподарств у 2018 році (за даними 

вибіркового опитування домогосподарств). Статистичний збірник. [відп. І. Осипова]. К. : 

Державна служба статистики, 2016. 87 с. 

Соціально-демографічна характеристика домогосподарств у 2014 році (за даними 

вибіркового опитування домогосподарств). Статистичний збірник. [відп. І. Осипова]. К. : 

Державна служба статистики, 2014.86 с. 
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Додаток Е 

Динаміка міграції внутрішньо переміщених осіб  

 по регіонах України 2014—2018 рр. 

 
Показники 

                                  територія 

роки 

2014 2015 2016
 

2017 2018 
Загальна кількість  

ВПО (осіб) 
Україна 460 365 921 640 1 650 410 1 493 536 1 493 057 

За 

регіонами 

(осіб) 

Донецька 67 735 326 945 559 864 541 037 540 804 

Луганська  28 840 107 609 292 031 296 639 294 529 

м. Київ 34 382 - 157 345 158 000 159 412 

Харківська  113 244 118 976 194 226 121 548 122 396 

Дніпропетровська 36 434 61 454 77 124 74 067 73 630 

Київська  14 849 100 015 57 174 61 542 62 042 

Запорізька 41 056 67 487 92 315 54 297 54 172 

Одеська 16 942 19 977 42 675 39 481 39 873 

Полтавська 13 891 22 313 29 959 26 018 25 903 

Вінницька 5 983 9 132 14 351 14 879 14 902 

Херсонська 5 970 8 850 16 710 13 786 13760 

Черкаська  7 460 10 115 13 805 12 804 12 643 

Львівська  5 894 7 375 12 122 12 074 12 013 

Сумська  8 637 11 453 16 116 11 088 11 102 

Чернігівська  6 772 6 824 9 623 8 704 8 528 

Миколаївська 5 492 7 499 8 607 8 339 8 350 

Житомирська 4 951 6 824 12 176 7 291 7 248 

Хмельницька  3 282 5 878 6 930 6 999 6 988 

Кіровоградська 7 699 7 326 14 921 7 154 6 854 

Івано-Франківська 2 228 2 951 4 862 3 465 3 493 

Закарпатська 2 285 2 628 3 546 3 435 3 559 

Рівненська 2 184 2 795 3 204  3 226 3 219 

Волинська 1 660 2 663 4 774 2 887 2 906 

Чернівецька  1 714 2 051 3 434 2 470 2 500 

Тернопільська  1 486 2 126 4 862 3 465 2 189 

офіційна статистика внутрішньо переміщених осіб ведеться з 12 червня 2014 р. 

 

 

Складено за джерелом: Динаміка міграції в Україні: які області обирають переселенці. 

Аналітичний портал: Слово і діло. URL : https://www.slovoidilo.ua/2018/02/13/infografika 

/suspilstvo/dynamika-mihracziyi-ukrayini-yaki-oblasti-obyrayut-pereselenczi (дата звернення : 

15.02.2018). 

Карта біженців станом на 13 листопада 2014 року (інфографіка) Слово і діло. URL: 

https://www.slovoidilo.ua/articles/5756/2014-11-15/karta-bezhencev-po-sostoyaniyu-na-13-

noyabrya-2014-infografika.html (дата звернення : 22.02.2018). 

Карта переселенців зі сходу та півдня України станом на 23 січня 2015 р.URL: 

https://www.slovoidilo.ua/articles/7095/2015-01-24/karta-pereselencev-s-vostoka-i-yuga-

ukrainy-po-sostoyaniyu-na-23-yanvarya.html (дата звернення : 22.02.2018). 

Як змінилася кількість переселенців в уКраїні за 2016 – 2017 роки Слово і діло. URL: 

https://www.slovoidilo.ua/2018/02/02/infografika/suspilstvo/yak-zminylasya-kilkist-

pereselencziv-ukrayini-2016-2017-roky (дата звернення : 22.02.2018). 
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Додаток Ж 

Динаміка доходів та витрат домогосподарств України 2013—2018 рр. 

 

показники 2014 2015
 

2016 2017
 

2018 

Д
о

хо
д
и

 %
 заробітна плата 40,5 39,0 42,1 44,3 49,8 

прибуток та змішаний дохід 16,8 18,3 19,0 17,5 12,5 

доходи від власності 5,6 4,9 3,8 3,0 1,8 

соціальна допомога,  

державні трансферти 
37,1 37,8 35,1 35,2 35,9 

В
и

т
р

а
т

и
 %

 придбання товарів та послуг 86,9 89,8 91,3 92,8 92,7 

поточні податки на доходи, 

майно 
11,1 9,8 9,7 10,0 10,6 

нагромадження нефінансових 

активів 
0,2 0,2 - 0,3 - 0,2 - 1,4 

приріст фінансових активів 1,8 0,2 - 0,7 - 2,6 - 1,9 

 

 

 

 

 

Складено за джерелом: Доходи та витрати населення в 2017 році: Експрес-випуск від 30.03.2018 

р. № 65/0/02.2вн-18. Державна служба статистики України. URL. http://www.ukrstat.gov.ua(дата 

звернення : 24.02.2018). 

Доходи та витрати населення в І кварталі 2018 року: Експрес-випуск від 02.06.2018 р. 

№ 142/0/02.2вн-18 Державна служба статистики України. URL. http://www.ukrstat.gov.ua (дата 

звернення : 24.02.2018). 

Доходи та витрати населення у I – IV кварталах 2015 року й у 2015 році: Експрес-випуск від 

31.03.2016 р. № 68/0/02.2вн-16. Державна служба статистики України. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення : 21.03.2016). 
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Динаміка заробітної плати 2014 - 2018 рр. 

Україна м. Київ Донецька область 

Додаток З 

Рівень заробітної плати по регіонах України у 2014—2018 рр. 

 

Регіон  
Середня заробітна плата станом на кінець року (грн.) 

2014 2015 2016
 

2017 2018 

Україна 4012 5 230 6475 8777 10573 

м. Київ 6414 8486 11094 14 035 16546 

Донецька 4498 5830 7111 9886 11298 

Київська  4100 5489 6406 8719 11146 

Запорізька 4048 4998 6125 8305 10435 

Миколаївська 4143 5227 6448 8828 10197 

Дніпропетровська 4021 4996 5913 8247 10188 

Полтавська 3653 4624 5673 7839 10003 

Закарпатська 3353 4535 5597 8127 9946 

Одеська 3685 5154 6535 8297 9564 

Рівненська 3665 4755 5703 7676 9558 

Вінницька 3244 4 214 5153 7613 9255 

Львівська  3353 4643 5623 7879 9172 

Харківська  3598 4653 5499 7447 9072 

Чернівецька  3000 4061 5058 7265 9025 

Хмельницька  3418 4326 5315 7559 8976 

Волинська 3161 4237 5151 7249 8868 

Луганська 3638 4250 6009 7484 8731 

Черкаська  3151 4243 5089 7267 8628 

Житомирська 3180 4091 4997 7207 8624 

Херсонська 3043 4155 5259 7206 8495 

Сумська  3284 4217 5129 7359 8454 

Івано-Франківська 3138 4191 4993 6935 8334 

Тернопільська  2992 3951 4781 6828 8307 

Кіровоградська 3088 4149 4927 6798 8190 

Чернігівська  2924 3924 4804 6656 8005 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Складено за джерелом: Складено за матеріалами Державної служби статистики України та 

відомостей сайту Minfin.com.ua URL : https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/average/ (дата 

звернення 23.06.2018. 
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Додаток К 

Динаміка соціальних стандартів України у 2014—2018 рр.
 

 

 
2014 2015 2016

 
2017 2018 

грн 
дол. 

США 
грн 

дол. 

США 
грн 

дол. 

США 
грн 

дол. 

США 
грн 

дол. 

США 

курс дол. США по 

відношенню до гривні 
11,8 1 23,5 1 25,9 1 27,2 1 26,3 1 

 на 01.12.2014 на 01.12.2015 на 01.12.2016 на 01.12.2017 на 27.04.2018 

Прожитковий мінімум 

на одну особу 1176 99,7 1330 57 1544 60 1700 62 1777 67 

дітей до 6 р. 1032 87 1167 46 1355 52 1492 55 1559 59 

дітей від  6 до 18 р. 1268 107 1455 62 1689 65 1860 68 1944 73 

для працездатних осіб  1218 103 1378 59 1600 62 1762 64 1841 70 

для осіб, що втратили 

працездатність. 
949 80 1074 46 1247 48 1373 50 1453 55 

Мінімальна заробітна плата
 

 1218 103 1378 59 1600 62 3200 118 3723 141 

Мінімальна пенсія 

 949 80 1074 46 1247 48 1452 53 1452 55 

Щомісячна адресна допомога ВПО для покриття витрат на проживання  

(в тому числі і оплату ЖКП) (надається з 1 жовтня 2014 р.) 

працездатна особа 442 37 442 18 442 17 442 16 442 17 

не працездатна 

(пенсіонери, діти ) 
884 75 884 38 884 34 884 32 1000 38 

осіб з інвалідністю  

 І група,  

діти з інвалідністю 
1234 104 1247 53 1247 48 1785 66 1865 71 

осіб з інвалідністю ІІ 

групи 
1091 92 1235 53 1247 48 1579 58 1650 63 

осіб з інвалідністю ІІІ 

групи 
949 80 1074 46 1247 48 1373 50 1435 55 

Загальний розмір допомоги на сім’ю розраховується як сума розмірів допомоги на кожного члена сім’ї та 

не може перевищувати 3000 грн., для сім’ї, до складу якої входять особи з інвалідністю або діти з 

інвалідністю, – 3400 грн., для багатодітної сім’ї – 5000 грн. 

Державна соціальна допомога, яка надається відповідно  

ЗУ «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» 

Допомога при народженні дитини 
з 1 липня 2014 р. впроваджено єдиний розмір  допомоги при народженні  

не враховуючи кількість дітей та  розмір прожиткового мінімуму 

загалом 
30960 

61920 

123840 

2623 

5247 
10494 

41280 1757 41280 1594 41280 1518 41280 1569 

одноразова виплата 10590 897 10320 439 10320 398 10320 379 10320 392 
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щомісячна виплата 
860 

1075 

1576 

72 

91 

133 
860 37 860 33 860 32 860 33 

Допомога на дітей одиноким матерям 

до 6 р. 551 47 583 25 1355 52 1492 55 1559 59 

від  6 до 18 р. 686 58 727 31 1689 65 1860 68 1944 74 

від  18 до 23 р. 650 55 689 29 1600 62 1762 65 1841 70 

Допомога на дітей, які перебувають  під опікою чи піклуванням 

до 6 р. 2204 186 2334 99 2710 105 2984 109 3118 118 

від  6 до 18 р. 2746 232 2910 124 3378 130 3720 137 3888 147 

Державна соціальна допомога, яка надається відповідно  

ЗУ «Про державну допомогу малозабезпеченим сім’ям» 

працездатна особа 273 23 289 12 336 13 370 14 387 15 

не працездатна 

(пенсіонери, особи з 

інвалідністю) 
1014 86 1074 46 1247 48 1373 50 1435 54 

дітей до 6 р. 936 79 992 42 1152 44 1268 47 1385 53 

дітей від  6 до 18 р. 1167 99 1236 53 1436 55 1581 58 1652 63 

від  18 до 23 р. 1105 94 1171 50 1360 52 1498 55 1565 59 

Державна соціальна допомога , яка надається відповідно  

ЗУ «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» 

на дітей з інвалідністю 1014 86 1074 46 1247 48 1452 53 1452 55 

на дітей з інвалідністю 

до 6 р. з надбавкою по 

догляду 
1260 107 1335 57 1717 66 1762 65 1795 68 

на дітей з інвалідністю 

від 6 до 18 р. з 

надбавкою по догляду 
1396 118 1479 63 1717 66 1946 71 2061 78 

на дітей  із 

захворюваннями через 

аварію на ЧАЕС 
1064 99 1127 48 1309 50 1525 56 1571 60 

Державна соціальна допомога , яка надається відповідно  

ЗУ «Про державну соціальну допомогу особам, які  не мають права на пенсію,  

та особам з інвалідністю» 

жінкам, яким 

присвоєно звання 

«Мати-героїня» 
1014 86 1074 46 1247 48 1452 53 1452 55 

на дітей 

померлого 

годувальника 

1 -  -  -  1452 53 1452 55 

2 -  -  -  1742 64 1742 67 

3+ -  -  -  2178 80 2178 83 

виплати особам за 

віком 
740 62 805 34 949 37 1373 50 1435 55 

Одноразова винагорода при присвоєнні звання «Матері-героїні» 

 11470 1433 12180 518 12180 470 12340 454 17620 636 

Стипендія здобувачів вищої освіти 

I-II 
академічна 550 47 622 26 830 32 830 30 980 37 

підвищена 600 51 720 30 1056 41 1056 39 1426 54 
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соціальна 850 72 961 41 1000 38 1000 38 2360 90 

ІІІ-ІV 

академічна 730 62 825 35 1100 42 1100 40 1300 49 

підвищена 790 70 900 38 1400 54 1400 51 1892 72 

соціальна 1760 149 1989 84 2000 77 2000 73 2360 90 

Інфляція % 24,9 43,3 12,4 13,7 9,8 

 

 

 

Складено за джерелом: Державні соціальні стандарти та гарантії. Міністерство соціальної політики 

України. URL: http://www.msp.gov.ua/content/socialni-standarti.html (дата звернення : 10.05.2017). 

Мінімальна заробітна плата. Міністерство фінансів України. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/ 

labour/salary/min/ (дата звернення : 04.003.2018). 

Про державний бюджет України на 2016 рік: Закон України. Верховна Рада, (зі змінами) URL: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/928-19 (дата звернення : 03.07.2016). 

Про державний бюджет України на 2017 р. із змінами, внесеними згідно із Законами № 1860-VIII від 

21.02.2017 р.: Закон України № 1979-VIII від 23.03.2017 р. (зі змінами) URL: http://zakon0.rada.gov.ua 

/laws/show/1801-19 (дата звернення : 05.05.2018). 

Про державний бюджет України на 2018 рік: Закон України № 2246-VIII від 07.12.2017 р. (зі змінами) URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws /show/2246-19 (дата звернення : 06.03.2018). 
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Додаток Л 

Зростання цін та інфляція в Україні у 2014—2018 рр. 

Офіційна інфляція в Україні
 
 

роки 2014 2015 2016 2017 1018 

% 24,9 43,3 12,4 13,7 9,8 

Зростання цін на основні продукти харчування (грн. за 1 кг./л) 

продукт 2014 2018 різниця 

картопля 3,1 8 в 2,5 р. 

хліб пшеничний 6,5 17,5 в 2,5 р. 

капуста 2,6 8,9 в 3,5 р. 

буряк 3 10,9 в 3,5 р. 

морква 2,8 11,9 в 4 р. 

цибуля 3,1 16,8  в 5 р. 

макаронні вироби 6,9 17,3 в 2,5 р. 

ковбаса варена 42,5 93,2 в 2 р. 

борошно 5,9 11,3 на 91% 

цукор 7,9 17,1 на 78% 

свинина 59,5 115,4 на 94% 

телятина 69,9 128,1 на 83% 

сиркова маса  54,1 97,8 на 80% 

молоко 8,8 23,7 в 2,5 р. 

масло вершкове 

(за 200 гр.) 
14,2 39 в 2,5 р. 

масло соняшникове 18,1 35 на 93% 

яйце куряче 

(1 десяток) 
14,4 25 на 73% 

 

 

 
 

Складено за джерелом:  

Как изменились цены на продукты в Украине за четыре года. URL: 

https://112.ua/mnenie/kak-izmenilis-ceny-na-produkty-v-ukraine-za-chetyre-goda-477940.html 

(дата звернення : 25.11.2018 р.)  
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Бюджет сім’ї (дві середні 

зарплати), грн 

Сума середніх платежів на 

ЖКП, грн 

Додаток М 

Динаміка субсидії та зміна витрат сімей  

на житлово-комунальні послуги 2014—2018 р. 
надання населенню субсидії 2015 – 2017 рр. представлено в таблиці станом на грудень,  

для 2018 р.- станом на травень. 

Україна 

 2015 2016 2017 2018 

всього домогосподарств 

(тис.) 
15 073 15 033 14 985 14 935 

подали на субсидію 5 921 7 434 8 202 1 770 

отримують субсидію 4 599 6 548 6 920 584 

Домогосподарства 

склад (осіб) 

1 1 860 2 444 2 595 

Немає 

даних 

2 1 300 1 863 1 954 

3 710 1 086 1 144 

4 432 675 710 

5 296 478 515 

середній розмір нарахованої субсидії на 1 

домогосподарство 

(грн) 

771,5 1 364,5 993,4 168,5 

Середня сума нарахувань за спожиті 

ЖКП на одного власника особового рахунку 

(грн)
 

863,6 1557,4 1 476,4 875,4 

субсидія  

на скраплений 

газ, 

 тверде паливо 

отримало дом-в, (тис) 527,7 855,5 811,5 90,5 

сер. розмір (грн) 1 419,2 2 145,9 2 545,7 3007,1 

Рівень оплати, % 95,4 72,3 88,1 87,8 

Кількість договорів про  реструктуризацію боргів з 

ЖКП (од)
308 33 368 

Немає 

даних 
91 315 31 169 
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716 

1142 

774,9 

286,1 

863,6 

1557,4 

1476,4 

875,4 

середня сума нарахувань  

середній розмір субсидії   

Донецька область 

 2015
 

2016
 

2017
 

2018
 

всього домогосподарств 

(тис. од) 
936,6 933,4 930,1 921,7 

подали на субсидію 263,9 324,9 304,8 375,5 

призначено субсидію 232,4 321,4 331,2 21,3 

За складом дом-ва 

склад (тис. од) 

1 117,0 147,4 152,8 

Немає 

даних 

2 68,2 98,9 99,8 

3 29,5 45,9 47,2 

4 12.7 20,9 21,9 

5 4,8 8,2 9,3 

середній розмір нарахованої субсидії на  

1 дом-во (грн) 
716 1142,0 774,9 286,1 

Середня сума нарахувань за спожиті ЖКП 

на одного власника особового рахунку (грн)
 863,6 1557,4 1 476,4 875,4 

субсидія  

на скраплений 

газ, 

 тверде паливо 

отримало дом-во, од 14,4 24,8 34,9 2,7 

сер. розмір (грн) 1397,4 2027,1 2476,8 2580,3 

Рівень оплати, % 85,9 79,2 83,7 76,6 

Кількість договорів про реструктуризацію боргів з 

ЖКП (од) 6001 
Немає 

даних 
17189 3556 

 

Складено за джерелом: Про надання населенню субсидій у грудні 2015 р. Експрес-випуск 

№ 12/0/05.5вн-16 від 20.01.2016 р. Держстат України. 22 с. 

Про надання субсидій у грудні 2016 р. Експрес-випуск № 28/0/05.5вн-16 від 20.01.2017 р. 

Держстат України. 21 с. 

Про надання субсидій у грудні 2017 р. Експрес-випуск № 23/0/05.5вн-18 від 22.01.2018 р. 

Держстат України. 22 с. 

Про надання субсидій у травні 2018 р. Експрес-випуск № 260/0/05.5вн-18 від 20.07.2018 р. 

Держстат України.15 с. 

Про оплату населенням житлово-комунальних послуг у грудні 2017 року. Експрес випуск 

від 31.01.2018 № 37/0/05.5вн-18. Державна служба статистики України. 

Яку частку своїх доходів витрачають українські сім’ї на комунальні платежі. URL: 

https://www.slovoidilo.ua/2017/04/13/infografika/suspilstvo/yaku-chastku-svoyix-doxodiv-

vytrachayut-ukrayinski-simyi-komunalni-platezhi (дата звернення : 24.04.2017). 
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Додаток Н 

Розподіл фінансування соціального захисту сім’ї бюджетами різних 

рівнів станом на 2018 р. 

 

Рівень 

бюджету 
Сфери фінансування Затверджує  

Державний 

бюджет України 

 

- загальнодержавні програми і заходи 

стосовно дітей, молоді, жінок і сім’ї; 

- допомога особам, яких визнано 

біженцями, які потребують додаткового 

захисту; 

- будівництво і реконструкція житла для 

окремих категорій громадян, забезпечення 

соціальних програм і підпрограм для сімей з 

дітьми, малозабезпечених сімей, осіб з 

інвалідністю з дитинства та тимчасової 

допомоги дітям; 

- надання допомоги при народженні 

дитини та на догляд за дитиною віком до трьох 

років; 

- допомога на дітей, над якими 

встановлено опіку чи піклування, дітей 

одиноких матерів/батьків, при усиновленні 

дитини; 

- наданні пільг багатодітним сім’ям на 

ЖКП, субсидії населенню для відшкодування 

втрат на оплату ЖКП, пільги та субсидії на 

придбання твердого та рідкого пічного 

побутового палива і скрапленого газу; 

- допомога військовослужбовцям, 

ветеранам і учасникам бойових дій. 

Верховна Рада 

Обласний  бюджет 

Донецької області 

 

- регіональні програми з реалізації 

державної політики стосовно дітей, молоді і 

сім’ї; 

- утримання обласних центрів соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді, обласні 

оздоровчі і санаторні заклади комунальної 

власності.  

- реалізації положень програм щодо 

підтримки жінок, дітей, сім’ї і молоді, 

соціального захисту малозабезпечених 

категорій учнів професійно-технічних 

навчальних закладів;  

- компенсації виплати за пільговий проїзд 

окремих категорій громадян; 

- компенсації фізичним особам, які 

Донецька 

обласна рада 
У зв’язку з 

військовими діями 

та окупацією 

м. Донецька 

обласна рада не 

може зібрати 

кворум для  

засідання. Тому 

функцію прийняття 

та контролю за 

виконанням 

бюджету лежить на 

військово-цивільній 

обласній державній 

адміністрації 
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надають допомогу особам з інвалідністю, дітям 

з інвалідністю; 

- діяльності молодіжних центрів; 

- захист населення від надзвичайних 

ситуацій; 

- надання бебі-боксів. 
Місцеві бюджети:  

райони  

(до 2020 р.),  

міста  обласного і 

районного 

значення, ОТГ 

- забезпечують безпосереднє 

фінансування державних програм соціального 

забезпечення допомоги сім’ям з дітьми, 

малозабезпеченим сім’ям, допомога ветеранам 

війни та УБД; 

-  безкоштовне харчування дітей 

молодшого шкільного віку та дітей з 

багатодітних сімей, сімей одиноких матерів, 

дітям над якими встановлено опіку чи 

піклування в освітніх закладах; 

-  допомога дитячим будинкам сімейного 

типу;  

- реалізацію районних і міських програм 

щодо дітей, молоді і сім’ї, ветеранів АТО 

(ООС), ВПО; 

- утримання територіальних центрів 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 

служб для ВПО, УБД. 

Районні Ради, 

Ради міст і 

селищ, Ради 

ОТГ 

 

 

 

 

 

 

 

Складено за джерелом: Бюджетний кодекс України (зі змінами). URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua /laws/show/en/2456-17/page10 (дата звернення 10.03.2015) 

 



240 
 

Додаток П 

Зростання частки соціальних видатків  

у структурі бюджету Донецької області у 2013—2018 р. 
 

 

 
 

 

Складено за джерелом: Бюджет Донецької області на 2018 рік. URL: 

http://dn.gov.ua/potochna-diyalnist/byudzhet-oblasti/ (дата звернення : 16.01.2018). 

Бюджет Донецкой области показал рост доходов в 2016 году. Остров. URL: 

https://www.ostro.org /donetsk/economics/news/516568/ (дата звернення 11.11.2016). 

Про внесення змін до рішення Донецької обласної ради від 24 грудня 2012 року №6/17-

435 «Про обласний бюджет на 2013 рік» URL: http://www.sovet.donbass.com/?lang=ru&sec= 

02.01&iface=Public&cmd=showdoc&args=id:2991 (дата звернення : 05.05.2018). 

Про обласний бюджет 2014 рік. Донецька обласна рада URL: http://www.sovet.donbass.com 

/?lang=ru&sec=02.01&iface=Public&cmd=showdoc&args=id:3076 (дата звернення : 

17.06.2016). 

Звіт про виконання обласного бюджету за 2015 рік. Додаток до розпорядження голови 

облдержадмінстрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 09.02.2016 

р. № 129. URL: http://data.gov.ua/passport/9b0a476a-82ea-4e24-a472-9f576f733f8e 

2013 2014 2015 2016 2017 2018
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Додаток Р 

Соціальні видатки бюджету Донецької області у 2018 р.
 

 

 

 
 

 

Складено за джерелом: Бюджет Донецької області на 2018 рік. URL: 

http://dn.gov.ua/potochna-diyalnist/byudzhet-oblasti/ (дата звернення : 16.01.2018). 

соціальна допомга 

та виплати; 327 

робота обласних 

ЦСССМД; 2,9 

робота закладів 

з СЖО; 1,4 

питання сім'ї; 0,18 

ремонт, придбання 

житла для розвитку 

сімейних форм 

виховання; 46,4 

оздоровлення 

дітей; 7 

соціальний захист 

молоді; 13,1 
гендерна 

політика; 5,7 

медико-соціальний 

захист  дітей-сиріт; 

4,9 

напрямки фінансування млн. грн 
служба у справах дітей 45,1 

соціальна допомога та виплати 327 

робота обласних ЦСССМД 2,9 

робота закладів з СЖО 1,4 

питання сім'ї 0,18 

ремонт, придбання житла  

для розвитку сімейних форм виховання 
46,4 

оздоровлення дітей 7 

соціальний захист молоді 13,1 

гендерна політика 5,7 

медико-соціальний захист  дітей-сиріт 4,9 
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14862 

6752,7 

2342,8 

1102,3 

5859,1 

1567,6 

1153,8 

275,0 

4741,3 

1344,2 

5289,5 

1661,1 

5783,4 

3038,9 

2622,0 

2781,4 

12858 

6315,8 

власні доходи  

капітальні 

видатки 

власні доходи  

капітальні 

видатки 

власні доходи  

капітальні 

видатки 

власні доходи  

капітальні 

видатки 

власні доходи  

капітальні 

видатки 

власні доходи  

капітальні 

видатки 

власні доходи  

капітальні 

видатки 

власні доходи  

капітальні 

видатки 

власні доходи  

капітальні 

видатки 

Додаток С 

Об’єднані територіальні громади у Донецькій області у 2018 р.
 

 
 

№ Назва ОТГ 
Кіл-ть 

рад 

Дата  

утво-ня 

Площа 

(кв.км) 

Насел. 

(осіб.) 

Показники фінансової 

спроможності у 2018 р. (грн) 

1.  
Андріївська сільська 

об’єднана 

територіальна 

громада 

2 
29.10. 

2017 
159.65 2 380 

 

2.  
Званівська сільська 

об’єднана 

територіальна 

громада 

2 
29.10. 

2017 
115.73 2 536 

3.  
Іллінівська сільська 

об’єднана 

територіальна 

громада 

9 
18.12. 

2016 
526.52 9 366 

4.  Лиманська міська 

об’єднана 

територіальна 

громада 

13 
25.10. 

2015 

1209.7

5 
42 871 

5.  
Миколаївська 

міська об’єднана 

територіальна 

громада  

3 
18.12. 

2016 
166.68 17 246 

6. ‘ Сіверська міська 

об’єднана 

територіальна 

громада 

4 
30.04. 

2017 
194.4 13 776 

7.  
Соледарська міська 

об’єднана 

територіальна 

громада 

10 
18.12. 

2016 
558.29 20 581 

8.  
Черкаська селищна 

об’єднана 

територіальна 

громада 

4 
25.10. 

2015 
294.4 9 203 

9.  
Шахівська сільська 

об’єднана 

територіальна 

громада 

4 
25.10. 

2015 
231.76  

 

Чекають на проведення перших виборів: міські  –  Білозерська, Волноваська, Добропільська ОТГ;  

      сільські – Новодонецька, Ольгінська, Олександдрівська,  

Хлібодарівська ОТГ. 

 

Складено за джерелом: Донецька область. Децентралізація. URL: https://decentralization. 

gov.ua/areas/0622 (дата звернення 12.03.2018). 

https://decentralization.gov.ua/gromada/128
https://decentralization.gov.ua/gromada/128
https://decentralization.gov.ua/gromada/128
https://decentralization.gov.ua/gromada/128
https://decentralization.gov.ua/gromada/1437
https://decentralization.gov.ua/gromada/1437
https://decentralization.gov.ua/gromada/1437
https://decentralization.gov.ua/gromada/1437
https://decentralization.gov.ua/gromada/1268
https://decentralization.gov.ua/gromada/1268
https://decentralization.gov.ua/gromada/1268
https://decentralization.gov.ua/gromada/1268
https://decentralization.gov.ua/gromada/145
https://decentralization.gov.ua/gromada/145
https://decentralization.gov.ua/gromada/145
https://decentralization.gov.ua/gromada/145
https://decentralization.gov.ua/gromada/150
https://decentralization.gov.ua/gromada/150
https://decentralization.gov.ua/gromada/150
https://decentralization.gov.ua/gromada/150
https://decentralization.gov.ua/gromada/162
https://decentralization.gov.ua/gromada/162
https://decentralization.gov.ua/gromada/162
https://decentralization.gov.ua/gromada/162
https://decentralization.gov.ua/gromada/161
https://decentralization.gov.ua/gromada/161
https://decentralization.gov.ua/gromada/161
https://decentralization.gov.ua/gromada/161
https://decentralization.gov.ua/gromada/154
https://decentralization.gov.ua/gromada/154
https://decentralization.gov.ua/gromada/154
https://decentralization.gov.ua/gromada/154
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Додаток Т 

Результати реконструкцій та відбудови соціального житла  

у Донецькій області у 2014—2018 р. 

 

Назва програми Місто Кіл-ть 

Реконструйовано гуртожитків для тимчасового житла ВПО 

«Житло для переселенців» 

(Донецька ОДА) 

м. Слов’янськ 2 

м. Бахмут 2 

Забезпечення житловими умовами найбільш 

вразливих ВПО та жителів міста Краматорськ 

(Краматорська міськрада) 

м. Краматорськ  3 

Спеціальна кредитна програма Європейського 

інвестиційного банку 

(міжнародне співробітництво) 

м. Бахмут,  

м. Мирноград 
8 

Комплексної державної програми щодо 

підтримки та  реінтеграції внутрішніх 

переселенців 

(Державний бюджет України) 

смт. Біленьке,  

смт. Мангуш,  

смт. Володимирівка, 

м. Мирноград, 

м. Лиман, 

м. Покровськ,  

м. Дружківка, 

м. Краматорськ, 

м. Слов’янськ, 

м. Бахмут 

13 

Всього надано житла 161 особі 

Надано тимчасове житло – квартири (на 1 особу – 6 м
2
)
 

Спільна програма державного 

 і міських бюджетів 

м. Покровськ
 

9  

м. Маріуполь 47  

 

Складено за джерелом:
 

Звіт про стан виконання у IV кварталі 2017 року заходів, 

передбачених Комплексною державною програмою щодо підтримки, соціальної адаптації 

та реінтеграції громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території 

України та районів проведення антитерористичної операції в інші регіони України, на 

період до 2017 року. Мінсоцполітики. URL: http://www.msp.gov.ua/files/vpo/4-2017.doc 

(дата звернення : 25.01.2018). 

Місто Покровськ за кошти державного бюджету та місцевого бюджету придбало квартири 

для ВПО. МінТОТ України. URL: http://mtot.gov.ua/m-pokrovsk-za-koshty-derzhavnoyi-

subventsiyi-ta-mistsevogo-byudzhetu-prydbalo-kvartyry-dlya-vpo/ (дата звернення : 

27.01.2017). 

Підсумки роботи МТОТ за 2017 рік. URL: http://mtot.gov.ua/ prezentatsiya-v-ukriyinform-

pidsumky-roboty-mtot-za-2017-rik/(дата звернення : 07.05.2018).
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Додаток У 

Пільги учасників бойових дій, учасників АТО/ООС 

 

Згідно положення ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» для вказаної категорії передбачено наступні пільги, як:  

 безоплатне одержання ліків, виробів медичного призначення, 

першочергове і безоплатне протезування, послуги лікувально-санаторного, 

курортного лікування;  

 75% знижка за користування житлом та житлово-комунальними 

послугами (в межах норм передбачених законодавством); 

  безоплатний проїзд усіма видами пасажирського міського транспорту 

та 1 раз на рік міжміським автомобільним, водним транспортом та 

залізницею; 

 користування послугами лікарських закладів і щорічне безкоштовне 

медичне обстеження, першочерговість госпіталізації;  

 виплата при тимчасовій втраті працездатності 100% від розміру 

середньої заробітної плати незалежно від страхового стажу; 

  додаткова соціальна відпустка на 14 днів щорічно; 

  першочергове право на відведення земельних ділянок для житлового 

будівництва, садівництва та огородництва, отримання житлової площі та 

ремонту житла.  

Для учасників АТО, які отримали поранення, каліцтво
 
передбачено:  

 протягом 2-х років отримання житлової площі при постанові в чергу на 

отримання житла;  

 безпроцентна позика на 10 років на ремонт та реконструкцію житла та 

приєднання до інженерних мереж, податкові пільги. 

Для дітей учасників, ветеранів та загиблих в АТО: 

 пільга на здобуття безоплатної освіти; 

 виплата соціальної стипендії та проживання в гуртожитку 

 

Складено за джерелом: Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту: Закон 

України №3551-ХІІ від 22.10.1993 р. Верховна Рада України. (зі змінами) URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/3551-12/print (дата звернення : 05.05.2018). 

Публікації в рамках спеціального медіа-проекту «Інформація для свідомих дій: почуй 

голос постраждалих внаслідок конфлікту на Сході України». Ресурсний центр ГУРТ. 

URL: https://www.gurt.org.ua specialmediaproject/publications/ (дата звернення : 11.08.2017). 
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Додаток Ф 

Приклад обрахування суми виплати малозабезпеченій сім’ї у 2018 р. 

 
Уявна сім’я складається з батька працездатного віку, матері в декреті по догляду за 

дитиною, 2 дітей (2 і 10 років) та одної літньої матері чоловіка, то сумарний 

прожитковий мінімум складатиме на сім’ю у 2018 р.:  

прожитковий мінімум для працездатної особи             1921 грн.  

щомісячна виплата матерям в декретній відпустці         370 грн.  

прожитковий мінімум на дитину до 6 р.                        1395 грн. 

прожитковий мінімум для дитини від 6 р.                     1739 грн. 

прожитковий мінімум для непрацездатної особи          1373 грн.  

1921 + 370 + 1395 + 1739 + 1373 = 6798 грн. 

реальний дохід уявної сім’ї складає: 

заробітна плата батька           3723 грн. 

пенсія за віком матері батька           1300 грн.  

виплати матері дітей                       830 грн.  

3723 + 1300 + 830 = 5862 грн. 

Різниця між сумарним прожитковим мінімум 6798 грн. і реальним доходом уявної 

сім’ї 5862 грн. 

6798 – 5862 = 936 грн.  

сума виплати державної допомоги по малозабезпеченості
.
 

Для отримання такої грошової допомоги треба надати: 

- заяву,  

- довідку про склад сім’ї,  

- декларацію про доходи і майно.  

Якщо заява сім’ї буде задоволена, то виплата надається терміном на півроку. 

 

 
Складено за джерелом: Допомога малозабезпеченим сім’ям. Покровська міська рада. 

URL: http://www.pokrovsk-rada.gov.ua/uszn/ ogoloshennya-ta-podiji/2754-dopomoga-

malozabezpechenim-sim-yam (дата звернення : 10.11.2017). 
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Додаток Х 

Перелік категорій сімей, які мають право на послуги в ЦСССМД 

 

Першочерговими споживачами соціальних послуг у ЦСССДМ є сім’ї:  

 де є проблема сирітства (сім’ї опікунів/піклувальників);  

 сім’ї, у яких існує ризик передачі дитини до закладів для дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування (ризик вилучення дитини із 

сім’ї);  

 жінки, які мають намір відмовитися від новонародженої дитини; 

сім’ї,  в яких діти знаходяться в інтернатних закладах (крім дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які виховуються в 

спеціальних та санаторних інтернатних закладах); неповні сім’ї (одинока 

матір /батько виховує дитину, неповнолітні матері);  

 сім’ї, де є конфлікти між членами сім’ї (негативні взаємовідносини між 

членами сім’ї, проблеми виховання дітей, бездоглядність дітей тощо); сім’ї, в 

яких діти скоїли правопорушення та діти, які стоять на внутрішньо 

шкільному обліку;  

 сім’ї, де є проблема безробіття одного з членів сім’ї, якщо він 

зареєстрований в державній службі зайнятості, як такий, що потребує 

працевлаштування;  

 сім’ї, в яких є загроза або виявлені факти насилля над одним із 

членів сім’ї або жорстокого поводження над дітьми; 

  сім’ї, де один із членів сім’ї перебуває в місцях позбавлення волі або 

повернувся з них;  

 сім’ї, де існує проблема зі здоров’ям (алкогольна, наркотична 

залежність, туберкульозного інфікування, ВІЛ-інфекція, інвалідність);  

 особи та сім’ї з дітьми, які потребують соціальних виплат, пільг. 
 

 

 

 
Складено за джерелом: Соціальна підтримка сімей, які перебувають в складних життєвих 

обставинах. Миколаївський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

URL: http://ocss.mk.ua/sotsialna_robota_z_simjami_jaki_opinilisja_zi_skladnimi_zhittjevimi 

_obstavinami (дата звернення : 18.04.2018). 

 


