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АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ
Процеси, які відбуваються у сімейному середовищі

сучасного українського суспільства, характеризуються

значним зниженням рівня народжуваності, зростанням

середнього віку укладення шлюбу та народження пер.

шої дитини, збільшенням кількості сімей лише з одним

із батьків тощо. Матеріали переписів свідчать, що в Ук.

раїні з кожним десятиріччям зменшується питома вага

сімей з дітьми у загальній кількості сімей. Станом на

2008 рік більшість родин (68,5%), які мали дітей до 18

років, були однодітними. Очевидно, що самостійно вий.

ти із кризового стану сім'ї навряд чи вдасться. Найбільш

сприятливі умови для її розвитку повинна забезпечити

держава, як своєрідний гарант збереження сімейних

цінностей, шляхом вироблення зваженої та дієвої дер.

жавної сімейної політики. Отже, в умовах глобальних

політичних, соціально.економічних, правових та демо.

графічних змін в нашій державі, питання сімейної полі.

тики в Україні заслуговує на особливу увагу науковців

та практиків.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

У науці сформувалися два основних, протилежних

за своєю суттю, підходи до вивчення сучасного стану

розвитку сім'ї — модернізаційний та кризовий. Прихиль.

ники першого, серед яких З.М. Алігаджієва, Н.Т. Арі.

стова, Л.Г. Вишневський, А. Готьє, Т.А. Гурко, Г.А. Заі.

кіна, K..X. Кауфман, М.Г. Панкратова та інші, стверд.

жують, що сучасні зміни у структурі, функціях сім'ї та

характері її взаємодії із зовнішнім світом є історично

зумовленими і держава не повинна втручатися у ці про.

цеси. На їх думку, недоцільно виокремлювати сімейну
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політику у самостійний напрям діяльності держави, ос.

кільки усі сфери державної політики прямо або ж без.

посередньо впливають на інститут сім'ї.

Натомість, прихильника кризового підходу (А.І. Ан.

тонов, І.В. Бєстужев.Лада, В.А. Борісов, В.М. Мєдков,

З.В. Ромовська та інші) вважають, що нівеляція сімей.

них інтересів у свідомості індивіда, поширення у соц.

іумі зневаги до шлюбу та родинних цінностей, на яких

століттями базувалося існування людської цивілізації,

свідчать про глобальний кризовий стан сім'ї. Вони пе.

реконані, що подолати її можливо лише шляхом впро.

вадження державної сімейної політики, спрямованої на

забезпечення інтересів сім'ї, досягнення добробуту,

створення умов для її успішного функціонування і роз.

витку.

Серед вітчизняних та зарубіжних дослідників со.

ціальної і сімейної політики слід відзначити праці таких

науковців як: В.В. Бєкова, Л. Короткова, Л. Мелешко,

М.М. П'яницький, З.В. Ромовська, Я.І. Шевченко, Г. Спенс

(Велика Британія), Х. Ламперт (Німеччина), Є. Фромм,

Ф. Хаек (США), А. Готьє (Франція); А.І. Антонова,

А.Г. Вишневського, С.В. Дармодехіна (Росія).

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Незважаючи на розробленість даної проблематики

у працях згаданих вчених, зауважимо, що у роботах

вітчизняних дослідників та відповідних нормативно.пра.

вових актах відсутній комплексний підхід до розробки

заходів, спрямованих на підвищення народжуваності як

одного з основних напрямів державної сімейної політи.

ки. Не повною мірою розкрито взаємозв'язок економі.

чних, політичних, соціальних, правових, демографічних

факторів при формуванні та реалізації заходів сімей.
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ної політики. Загалом, вплив держави на підтримку та

розвиток інституту сім'ї часто недооцінюється і розгля.

дається досить фрагментарно.

Зважаючи на це, на окрему увагу заслуговує розроб.

ка теоретичних засад та державної концепції сімейної

політики України, яка враховувала б демографічні, те.

риторіальні, історичні особливості, сучасні політичні,

соціально.економічні та правові процеси в нашій державі.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У всі часи, починаючи з епохи Античності, міцна сім'я

вважалася потужним стабілізатором держави. Так, Ари.

стотель розглядав її як основу міцної держави; Платон

розробляв оптимальні схеми побудови сім'ї та норми її

життєзабезпечення; Гегель називав сім'ю місцем, де

держава накопичує сили через примноження людських

ресурсів. Мудрі керівники, прагнучи консолідувати сус.

пільство, насамперед, закликали повернутися до сімей.

них цінностей. На межі ХІХ—ХХ сторіччя І. Сікорський,

В. Бєхтєрєв, В. Гальперін, Е. Дюркгейм та інші підкрес.

лювали спроможність сім'ї через формування особис.

тості впливати на динаміку поширення у соціумі дест.

руктивних процесів.

Проте, керівництво післяреволюційної Радянській

Росії запровадило політику жорстокого руйнування

сімейних цінностей. Провідною лінією нової влади ста.

ло обгрунтування користі відбирання дітей у батьків. На.

голошувалося, що виховання дітей — це завдання сус.

пільства, а не приватна справа егоїстичної родини. По.

казовими у даному контексті є виступи делегатів VIII

з'їзду Рад у грудні 1920 р., присвячені питанням соціаль.

ного виховання дітей. У них вказувалося на прогресую.

чий процес розпаду сім'ї і стверджувалося, що формою,

найбільш відповідною меті соціального виховання дітей,

слід визнати дитячий будинок, який дозволить захисти.

ти дитину від негативного впливу індивідуалістичної

сім'ї. Підкріпленням цих поглядів стала розроблена вче.

ним С. Струміліним концепція, згідно з якою для повно.

цінного виховання "солдата" світової революції його

слід ще у дитинстві відірвати від родини. Наприклад, в

Україні тих часів цю процедуру планували поширити вже

на дітей у віці 4.х років, яких планувалося помістити в

інтернати для більш результативного прищеплення їм

любові до соціалістичних ідеалів [1, с. 201].

Як свідчить історія, радянській владі не вдалося

остаточно вкорінити у суспільстві зневагу до сімейних

цінностей: друга світова війна продемонструвала, що

люди скоріше захищають власну домівку та сім'ю, ніж

ідеали держави. Недаремно підігруючи цим настроям,

Сталін почав використовувати звертання "браття та се.

стри" та апелювати у своїх промовах до загальновизна.

них людських цінностей. Згодом усвідомивши потребу

у дешевих трудових ресурсах для "будівництва комуні.

зму", керівництво СРСР розгорнуло боротьбу за міцну

родину, прийнявши новий сімейний кодекс із заборо.

ною абортів та "вільного" кохання.

Таким чином, держава за допомогою спеціально

організованої системи здатна цілеспрямовано вплива.

ти на інститут сім'ї. Слід зазначити, що за часів СРСР

політика по відношенню до сім'ї проявлялась у врегу.

люванні шлюбно.сімейних відносин, стимулюванні на.

роджуваності, матеріальній підтримці сімей з дітьми.

Державна сімейна політика ототожнювалась із соціаль.

ною політикою, а інституційні інтереси сім'ї цілеспря.

мовано не враховувались [2, с. 140].

Термін "сімейна політика" має відносно недавню

історію, він сформувався протягом II половини XX сто.

ліття. Проте, до цього часу термін "сімейна політика"

залишається остаточно не визначеним і незрозумілим,

через наявність різних думок як учених.теоретиків, так

і політиків. Навіть у державних постановах країн Євро.

союзу, Росії та США не існує загальної ідеї і трактуван.

ня сімейної політики.

Першими дослідниками, які спробували визначити

термін "сімейна політика", були Камерман і Кон. У 1978

р. вони випустили працю "Сімейна політика: Держава і

Сім'я в 14 країнах" [3, с. 56], в якій були досліджені краї.

ни з явною і прихованою сімейною політикою. "Явна

сімейна політика" означала, що в країні існує держав.

на, законна і інституційно закріплена концепція сімей.

ної політики. Сім'я визначається як об'єкт політичних

дискусій, а політична мета щодо сім'ї офіційно сфор.

мована. У "прихованій" сімейній політиці наведені вище

характеристики відсутні, хоча інші напрями державної

соціальної політики пов'язані з сім'єю. Однак мета цих

напрямів різна і, як правило, не зосереджена на сім'ї.

Датський професор Госпін Еспін.Андерсен розробив

класифікацію режимів сімейної політики європейських

країн, яка включає: соціально.демократичний, консерва.

тивний, південно.європейський та ліберальний режими.

Соціально.демократичний режим характеризується

універсальною державною підтримкою для сімей, ви.

соким рівнем підтримки для працюючих батьків і ген.

дерною рівністю. Державна політика спрямована на

зниження соціальних ризиків, при цьому підтримується

високий життєвий рівень всього населення. Соціальна

допомога надається на підставі індивідуальних суспіль.

но.громадянських прав. Такий режим притаманний

Скандинавським країнам.

Консервативний режим характеризується середнім

рівнем підтримки сімей, який залежить від рівня доходів

працюючих батьків і тривалістю їх внесків у соціальну си.

стему. Такі типи систем соціального захисту спрямовані

на підтримку статусу традиційних сімейних форм. Цей ре.

жим застосовується у Німеччині, Нідерландах, Франції.

Південно.європейський режим характеризується

диференціацією за рівнем доходів і включає універ.

сальні і приватні послуги і допомогу. Такий режим влас.

тивий країнам Південної Європи.

Ліберальний режим характеризується низьким рів.

нем підтримки сімей і заохочує індивідуалізм на основі

ринкових відносин через мінімальні соціальні допомо.

ги і надає перевагу приватним і ринковим схемам со.

ціального забезпечення. Соціальна допомога надаєть.

ся після проведення перевірки на бідність. Цей режим

притаманний Великій Британії і США [4, с. 34].

Починаючи з 1994 р. більшість європейських країн

приймають нормативні акти, які стосуються сімейної пол.

ітики. Загалом їх можна розділити на три категорії: 1) прий.

няття сімейної політики і створення адміністративних і пол.

ітичних закладів для сімей; 2) заходи, пов'язані з гендер.

ною рівністю і суміщенням роботи і сім'ї; 3) заходи, пов'я.

зані з дітьми, включаючи права дитини та її виховання.
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У рамках цих законодавчих актах визначені такі ос.

новні напрями функціонування сім'ї: права дитини, ген.

дерна рівність, можливість суміщення сімейних обо.

в'язків і роботи. Найбільш важливими серед них є на.

ступні: Угода Міжнародної організації праці "Про робіт.

ників з сімейними обов'язками" (1981 р.), Директива ЄС

"Про вагітність" (1992 р.), рекомендації ЄС "Про догляд

за дитиною", Директива ЄС "Про батьківську відпустку",

Директива ЄС "Про зайнятість неповний робочий день",

Резолюція ЄС "Про збалансовану участь жінок і чоловіків

у сімейному і трудовому житті" (2000 р.) тощо.

Зазначимо, що у нашій країні відсутня єдина правова

база державної сімейної політики. Правовий статус сім'ї,

який характеризував би її становище по відношенню до

держави та її інститутів, досі залишається не визначеним.

Законодавчими актами регулюються переважно сімейні

права громадян. Сім'я не є самостійним об'єктом держав.

ної політики. Більшість міністерств і відомств не викону.

ють функції суб'єктів сімейної політики, не проводять сис.

темної роботи в цій галузі, не розробляють відповідні про.

грами, обмежуючись лише окремими заходами. Не ство.

рена єдина система державної експертизи, яка забезпе.

чувала б корегування соціальної політики та її окремих

напрямів з врахуванням інтересів інституту сім'ї. Сім'я май.

же не бере участі в розробці та реалізації державної пол.

ітики, не є повноправним суб'єктом реформ, які здійсню.

ються у нашій країні. Це питання не опрацьовано концеп.

туально, не сформовані державні механізми, які забезпе.

чували б участь сім'ї у суспільно.політичній діяльності,

розвиток організацій і об'єднань, які захищали б її інтере.

си. Наявний потенціал недержавних організацій щодо ре.

алізації мети сімейної політики системно не використо.

вується, відсутня концепція їх взаємовідносин з держав.

ними інститутами. Сам термін "сімейна політика" в держав.

них документах практично не використовується. Міністер.

ства та відомства під сімейною політикою, як правило,

розуміють сукупність соціальних заходів, які впливають

на життєдіяльність сім'ї, жінок і дітей.

У бюджеті країни кошти на фінансування сімейної

політики цілеспрямовано не виділяються. Видатки на

здійснення конкретних заходів передбачені в окремих

статтях держбюджету, які пов'язані з освітою, культу.

рою, соціальним захистом, охороною здоров'я тощо.

Переважна більшість інших складових сімейної політи.

ки залишаються не розробленими.

Проте, майбутнє будь.якої держави безпосередньо

залежить від дієвості механізму, який забезпечує заміну

вибуваючих членів новонародженими, їх інтеграцію у соц.

іум. Тисячоліттями сім'я, зберігаючи наступність поколінь,

сповнюючи життєдіяльність особистості високою соціаль.

ною, природною та духовною доцільністю, виконувала цю

функцію і сьогодні залишається місцем найміцніших осо.

бистісних зв'язків, найближчою і найдорожчою для кож.

ного батьківщиною. Враховуючи й так доволі складну со.

ціально.економічну ситуацію в Україні, міцна, духовно здо.

рова сім'я в сучасних умовах без перебільшення постає

запорукою зміцнення та розквіту нашої держави.

Основними напрямами концептуальної моделі віт.

чизняної державної сімейної політики, які, на нашу думку,

сприятимуть підвищенню народжуваності в Україні, по.

винні бути: економічне стимулювання сімей, зокрема кре.

дитними та податковими інструментами; підтримка сімей.

ного підприємництва, фермерства, інвестування у розви.

ток соціальної та виробничої інфраструктури села; розви.

ток житлового кредитування, насамперед молодіжного,

іпотеки, участь населення в пайовому будівництві і житло.

во.накопичувальних програмах; впровадження спеціаль.

них інструментів регулювання зайнятості жінок, зокрема

неповної зайнятості та гнучкого графіка роботи; розроб.

ка і закріплення на законодавчому рівні скороченого вар.

іанта відпустки по догляду за дитиною, оплата якої була б

прив'язана до попереднього заробітку матері або особи,

яка фактично доглядає за дитиною; запровадження опла.

ти відпустки для батька (можливо, з її значним скорочен.

ням від 14 до 35 днів), що надається у період, коли дружи.

на перебуває у післяпологовій відпустці; пропаганда діто.

народження, досвіду організації сімейного життя у засо.

бах масової інформації; започаткування сучасних форм

підготовки школярів, молоді до шлюбу та сім'ї; збагачен.

ня шлюбно.сімейних традицій, підвищення статусу мате.

ринства і батьківства у суспільстві; розвиток соціального

сервісу в сфері обслуговування сімей, надання їм послуг і

консультацій; покращання репродуктивного здоров'я на.

селення, забезпечення доступності якісної медико.гене.

тичної, акушерської допомоги, послуг з організації побу.

ту, рекреації, дозвілля, освіти, туризму тощо.

ВИСНОВКИ
Дослідження теоретичних засад державної сімей.

ної політики та досвіду європейських країн у цій сфері

дозволяє стверджувати, що підвищення народжуваності

є одним з її основних завдань. Тому з метою покращен.

ня демографічної ситуації, вітчизняні органи державної

влади в рамках реалізації сімейної політика повинні си.

стемно вирішувати завдання зміцнення сім'ї та сімейних

цінностей, забезпечувати її інтереси у процесі суспіль.

ного розвитку, здійснювати експертизу життєдіяльності

сім'ї, а також будь.яких рішень, нормативно.правових

актів щодо їх відповідності меті та принципам держав.

ної сімейної політики, створення необхідних умов для

реалізації сім'єю своїх функцій на основі власної тру.

дової діяльності, активізації суб'єктної ролі сім'ї у про.

цесі здійснення державної сімейної політики, забезпе.

чення захисту соціально незахищених сімей.
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