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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ СІМЕЙ В УКРАЇНІ 

 
Обґрунтовано сутність та складові соціального захисту на основі 
узагальнення наукових підходів. Обґрунтовано доцільність  соціа-
льного захисту сімей. Проведено класифікацію сімей за їх складом 
в системі соціального захисту. Визначено механізм соціального за-
хисту сімей в Україні.  
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Вступ. Первинною ланкою будь-якого суспільства є сім’я. В 

умовах ринку проблеми соціального захисту (СЗ) сімей не тільки не 

втратили своєї актуальності, а й набули особливої гостроти у зв’язку 

з динамічними  процесами, що відбуваються в суспільстві. Це вияв-

ляється в значних масштабах бідності, зниженні рівня здоров’я, під-

вищенні захворюваності та смертності населення. 

Аналіз останніх досліджень. Значний внесок у дослідження СЗ  

сімей та окремих категорій населення в Україні зробили Лібанова Е.М., 

Новіков В.Н., Черенько Л.М., Макарова О.В., Палій О.М., Хмелевська О.М., 

Дума Л.П., Медвідь З.В., Борецька Н.П., Семигіна Т.В. та інші. Попри 

значний доробок науковців в сфері СЗ загалом та сімей зокрема, досі 

в науці точаться дискусії навколо визначення сутності базових тео-

ретичних понять, поміж яких власне соціальний захист, його складо-

ві та механізм.   

Постановка завдання. З огляду на це, метою даної статті є: кон-

кретизація сутності та складових СЗ на основі узагальнення та кри-

тичного переосмислення існуючих наукових підходів; визначення 

функцій СЗ; обґрунтування доцільності СЗ сімей; класифікація сімей 

за їх складом в системі СЗ; визначення механізму СЗ сімей в Україні.  

Наукові результати. На основі аналізу та систематизації поло-

жень вітчизняної та зарубіжної наукової літератури доцільно здійс-

нити систематизацію існуючих визначень поняття СЗ з урахуванням 

відповідних змістовних домінант (табл. 1). 
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Таблиця 1 

Систематизація трактування поняття «соціальний захист» в працях 

вітчизняних та зарубіжних науковців 
Автор Сутність соціального захисту 

Абакумова Н.  

Комплекс правових, економічних та соціальних гарантій, що забезпечують ко-
жному працюючому право на безпечну працю, збереження здоров’я в процесі
праці, захист і підтримку працівників та їх сімей у випадку тимчасової втрати
працездатності на виробництві, медичну, соціальну і професійну реабілітацію 

Антип’єв А. 

Система законодавчих, економічних, соціальних і соціально-психологічних га-
рантій, що надають працездатним громадянам рівні умови для підвищення
свого добробуту за рахунок трудового вкладу, економічної самостійності і під-
приємництва, а непрацездатним  і соціально-вразливим верствам – переваги у
користуванні суспільними фондами споживання, в прямій матеріальній підт-
римці у вигляді допомоги, стипендії та інших виплат, у зниженні податків 

Базилевич В.  
Комплекс законодавчо закріплених норм, що гарантує держава окремим верс-
твам населення, а також за певних економічних умов усім членам суспільства
(під час зростання інфляції, спаду виробництва тощо) 

Баранник Л. 
Система, яка включає сукупність інститутів і заходів спрямованих на захист
уразливих соціальних груп від соціальних ризиків 

Басанцов І.,  

Косова Т. 

Система розподільних відносин, у процесі яких за рахунок частини національ-
ного доходу утворюються та використовуються суспільні фонди грошових ре-
сурсів для матеріального забезпечення та обслуговування окремих категорій
громадян 

Болотіна Н. 

Важлива функція соціальної держави, яка полягає у практичній діяльності
державних органів та органів місцевого самоврядування, а також недержав-
них закладів щодо реалізації соціальної політики, спрямованої на забезпечен-
ня життєдіяльності громадян і досягнення гідного життєвого рівня 

Борецька Н. 
Системне поняття, що передбачає використання різних форм та методів соціа-
льного захисту з дотриманням диференційованого підходу до кожної людини
або соціальної групи 

Дараганова Н. 
Система активних та пасивних заходів захисту з боку держави, які спрямовані
на запобігання ситуаціям, що загрожують добробуту при настанні певних не-
сприятливих для особи обставин (ризиків) 

Лагутін В. 
Сукупність заходів, що здійснюються в суспільстві для забезпечення суспільно
нормальних умов матеріального і духовного життя населення 

 Дьяконова І.,  

Єпіфанов А.  

Система державного матеріального забезпечення ветеранів праці та інших
громадян похилого віку, ветеранів війни, громадян, які потерпіли внаслідок
Чорнобильської катастрофи, державної допомоги сім’ям з дітьми тощо 

Москаленко В. 
Система заходів і відповідних інститутів, призначених для забезпечення нор-
мального існування людини, підвищення рівня задоволення її соціальних пот-
реб, якості життя та перспектив 

Лібанова Е.,  

Палій О. 

Комплекс організаційно-правових т а економічних заходів, спрямованих на
захист добробуту кожного члена суспільства за конкретних економічних умов 

Малахова Ж. 
Політика держави із забезпечення конституційних прав і мінімальних гарантій
людині незалежно від місця проживання, національності, статті, віку 

Шклярський Ю. 
Сукупність усіх форм, які застосовує суспільство для забезпечення захисту від
ризиків  захворювань, старості, для гарантування у випадку зменшення або
втрати доходу.  

Михайлевська І.,  

Неліпович О. 

Багаторівнева система економічних, соціальних та правових відносин із уп-
равління соціальними ризиками суспільства для ліквідації їх небажаних нас-
лідків та забезпечення належного рівня життя населення 

Халецька А. 
Комплекс законодавчо закріплених соціальних норм, гарантованих державою
щодо окремих верств населення 

Джерело: узагальнено авторами  

 

Частина науковців в основу визначення СЗ покладають «ком-

плекс гарантій та норм…». Безумовно, даний підхід має право на існу-

вання, проте він позбавлений діяльнісної компоненти та до кінця не ві-

дображає спрямованості СЗ, адже закріплені гарантії та норми є лише 
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основою для реалізації конкретних соціальних програм (не достатньо 

лише закріпити гарантії, важливо побудувати дієвий механізм їх реалі-

зації та виконання). В той же час, трактування СЗ як «системи відно-

син…» з приводу розподілу національного доходу та формування суспі-

льних грошових фондів, хоча і є дуже ємним, проте не відображає кон-

кретної спрямованості СЗ та обмежується виключно матеріальною 

складовою. У цьому контексті досить обмеженим видається підхід, за 

якого СЗ визначається як система матеріального забезпечення, яка є 

важливою, проте не єдиною складовою СЗ. Водночас є авторські ви-

значення, які детально не конкретизують сутність відповідного поняття, 

вживаючи терміни «підтримка», «соціальний інститут» (без конкрети-

зації відповідних механізмів). 

Найбільш вдалим при означенні сутності поняття СЗ вважаємо ав-

торські підходи, які СЗ розглядають через призму діяльнісного підходу 

як систему відповідних «заходів…» або ж «форм та методів…». Даний 

підхід є достатньо обґрунтованим та конкретним, адже орієнтованим не 

лише на закріплення гарантій, але і на їх реалізацію. Дотримуючись 

вище наведеної критеріальної бази, під СЗ доцільно розуміти систему 

соціальних гарантій, норм та заходів, які закріплені та реалізуються су-

спільно-політичними інститутами для попередження і мінімізації соціа-

льних ризиків в цілях забезпечення належного рівня життя населення 

та соціального (людського) розвитку.  

Якщо при означенні СЗ між науковцями є значні розбіжності в ча-

стині означення його змістовно утворюючого поняття, то при означенні 

цілі (векторної спрямованості) СЗ наявні розбіжності є особливо чисе-

льними. Зокрема, частина науковців при визначенні цілей СЗ орієнту-

ються на так званий широкий підхід, в рамках якого вектор СЗ форму-

люється надто ємко та розмито на кшталт «захист добробуту кожного 

члена суспільства» [12], «забезпечення життєдіяльності громадян і до-

сягнення гідного рівня життя» [1], «забезпечення суспільно нормаль-

них умов матеріального і духовного життя населення» [7], «забезпе-

чення життя, здоров’я та добробуту населення» [14], «забезпечення 

нормального існування людини, підвищення рівня задоволення її соці-

альних потреб, якості життя та перспектив» [10] та ряд інших (рис. 1). 

Безумовно, такий підхід є виправданим, оскільки охоплює спектр цілей 

СЗ, проте він, на наше переконання, більш відповідає визначенню соці-

альної політики, а не СЗ.  

Частина науковців при визначенні цілей СЗ оперує поняттям «со-

ціальні ризики». При цьому, ряд науковців орієнтуються виключно  
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Рис. 1. Структурно-логічна схема дискусійних положень до визначення сутності «соціального захисту»  
Джерело: узагальнено авторами 
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на так звану попереджувальну (превентивну) функцію СЗ, а відтак ціль 

СЗ вбачає в «запобіганні ситуаціям, що загрожують добробуту при на-

станні певних несприятливих для особи обставин (ризиків)» [3]. Водно-

час, за іншого авторського підходу, ціллю СЗ є «ліквідація небажаних 

наслідків соціальних ризиків та забезпечення належного рівня життя 

населення» [9], що відповідає реалізації так званій лікувальній функції 

СЗ. Безумовно, обидва вказані підходи доповнюють один одного, відтак 

їх варто  поєднувати при означенні цілей СЗ.  

Достатньо дискусійним положенням при визначенні СЗ є обґрун-

тування його суб’єктно-об’єктної  спрямованості. Зокрема, досить по-

ширеним в науці є підхід, в рамках якого абсолютизується роль держа-

ви в забезпеченні СЗ в процесі виконання нею відповідних функцій 

(відображений в [3; 1; 5; 6]. Безумовно, такий підхід має право на існу-

вання. Проте, в умовах трансформації соціальної політики, зводити 

суб’єктів СЗ лише до держави однозначно не можна. Достатньо обґрун-

тованим в контексті трактування сутності СЗ є визначення його 

суб’єктами не лише держави, але і громадсько-політичних інститутів, 

підприємств та громадян. 

При визначенні СЗ важливо окреслити не лише її суб’єктів, але і 

об’єкти. Дослідження існуючих підходів до визначення СЗ засвідчи-

ли, що не в усіх них чітко визначено відповідні об’єкти. Більшість на-

уковців при визначенні СЗ дотримуються підходу, у відповідності з 

яким СЗ направлений на все населення. Водночас, не багато чисель-

на когорта науковців звужують об’єктну спрямованість СЗ до окре-

мих, так званих соціально вразливих, груп населення. На наше пере-

конання, другий підхід є надто звуженим. Адже об’єктом СЗ є все на-

селення, поміж якого варто виділяти особливо вразливі групи – ін-

валіди, діти, безробітні, малозабезпечені та ін. 
Таким чином, дотримуючись вищенаведеної критеріальної ба-

зи, під соціальним захистом доцільно розуміти систему соціальних га-

рантій, норм та заходів, які закріплені та реалізуються суспільно-

політичними інститутами для попередження і мінімізації соціальних 

ризиків в цілях забезпечення належного рівня життя населення та  

соціального (людського) розвитку.  

Визначення складових СЗ в наукових колах також є достатньо 

дискусійним (табл. 2).  

Як бачимо, ряд науковців складовою СЗ виділяють соціальні 

гарантії. Не заперечуючи право на існування такого підходу, все ж 

вважаємо, що соціальні гарантії є скоріше передумовою для задіян-

ня конкретних механізмів СЗ, а ніж його окремою складовою. 
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Таблиця 2 

Складові соціального захисту (бачення науковців) 
Автор Складові соціального захисту 

Дерега В.В. [4] 

 соціальне страхування;  

 соціальна допомога;  

 соціальні гарантії. 

Василик О. [4] 
 соціальне страхування, соціальна допомога, соціальні послуги; 

 система державного управління соціальним захистом. 

Товстиженко О., 

Марченко Н.[4] 
 соціальне страхування; 

 соціальне забезпечення; 

 соціальна допомога.  Підлипна Р.П.[4] 

Лопушняк Г. [4] 

 державні гарантії забезпечення соціальних прав; 

 соціальне забезпечення; 

 соціальне страхування.  

Джерело: узагальнено авторами  

 

Водночас, неоднозначною є позиція серед науковців щодо ви-

ділення таких складових СЗ, як соціальна допомога та соціальне за-

безпечення. Вважаємо, що одночасно цих дві складових виділяти не 

варто, адже фактично соціальне забезпечення реалізується через 

виплату соціальних допомог. Крім того, інструментом соціального за-

безпечення, окрім соціальної допомоги, є соціальні пільги. Щодо со-

ціального страхування, то його приналежність до СЗ не викликає 

жодних сумнівів. Крім того, до складових соціального захисту варто 

віднести соціальну інфраструктуру, призначення якої – надання со-

ціальних послуг (охорона здоров’я, освіта, культура, дозвілля та ін.). 

Відповідно до вищенаведеної критеріальної бази складові СЗ можна 

представити на рис. 2. 

Однозначним в наукових колах є підхід до визначення функцій 

СЗ, поміж яких:  

→ превентивна (попереджувальна, профілактична, запобіжна); 

→ лікувальна (реабілітаційна) (рис. 3).  

 

Беззаперечно, превентивна функція СЗ має активний характер, 

оскільки спрямована на попередження соціальних ризиків (реалізу-

ється переважно через соціальне страхування). Запобіжна функція 

СЗ пов’язана з попередженням соціальних ризиків шляхом надання 

індивідам можливості під час свого періоду активної економічної ді-

яльності здобути право на страхові виплати у разі втрати роботи та 

працездатності, хвороби, нещасного випадку. 
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Рис. 2. Складові соціального захисту 
Джерело: побудовано авторами  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Функції соціального захисту 
Джерело: побудовано авторами  

 

Водночас лікувальна функція СЗ, хоча і має пасивну спрямова-

ність, проте відмовитись від неї не можна, оскільки не всі соціальні 

ризики можна попередити.  Лікувальна функція пов’язана із запро-

вадженням механізмів боротьби з соціальними ризиками, що перед-

бачають адресну допомогу малозабезпеченим верствам населення, 

надання житлових субсидій, допомоги сім’ям з дітьми тощо. Ці захо-

ди, по суті, лікують певні групи людей, які опинилися в умовах соціа-

льного ризику. 

На сучасному етапі в житті українського суспільства сім’я і сі-

мейний добробут серед переліку цінностей людини виходить на чі-
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Соціальний захист 

Соціальне страхування Соціальне забезпечення Соціальна інфраструктура 

система, що передбачає надання 
грошових компенсацій та 

відповідних послуг за рахунок 
грошових фондів, що формуються 
шляхом сплати страхових внесків 

система безкоштовного  
(безеквівалентного) матеріального забезпе-

чення населення у визначених випадках 

система інституцій (закладів, 
установ), діяльність яких 

пов’язана з наданням соціаль-
них послуг 
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Страхові соціальні виплати  
(допомоги) - допомоги, що 

призначаються застрахова-
ним особам за рахунок стра-
хових фондів на визначених 

умовах 

Соціальні допомоги  
- допомоги, що нада-
ються громадянам на 
безеквівалентній ос-
нові  на визначених 

умовах 

Соціальні послуги  - послуги, 
надання яких забезпечує за-
доволення соціальних потреб 

населення (освітні, охорона 
здоров’я, культурний розви-

ток та ін.)  

Адресні соціальні допо-
моги - допомоги, призна-

чення і виплата яких 
здійснюється з урахуван-
ням доходів та майнового 
становища претендентів 

Універсальні (категорійні) соціальні до-
помоги - допомоги, призначення і виплата 

яких здійснюється за критерієм прина-
лежності претендента до визначених кате-

горій осіб без урахування їх доходів та 
майнового становища  

Комбіновані соціальні допомоги – до-
помоги, при призначенні яких пер-

шочергово враховується приналежність 
особи до категорії, на яку безпосе-

редньо спрямована ця допомога, проте 
при визначенні розміру допомоги вра-

ховується дохід заявника 
 

Соціальні пільги  - звіль-
нення (повне чи часткове) 
визначених осіб від вико-
нання певних зобов’язань 
або надання додаткових 

прав при настанні соціаль-
ного ризику 

Грошові соціальні допомоги Натуральні  соціальні допомоги 

 Функції соціального захисту 

Превентивна (попереджувальна, 

профілактична, запобіжна) 

Лікувальна (реабілітаційна) 

спрямована на попередження соціальних 

ризиків (соціальне страхування в період 

трудової активності, профілактика хво-

роб, підвищення кваліфікації тощо) 
 

спрямована на підтримку осіб, які опинилися 
в  умовах соціального ризику; має пасивний 

характер, оскільки орієнтована не на попере-
дження соціальних ризиків, а на пом’якшення 

їх наслідків 
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льне місце. Негативні явища повсякденного життя, такі як соціальна 

і політична нестабільність, відсутність правових гарантій, невизна-

ченість майбутнього, бідність є фактором соціальної дезадаптації та 

поширення девіацій багатьох сімей. 

Сім’я – мала соціальна група, яка заснована на шлюбі, кровній 

спорідненості або індивідуальних потребах людей в союзі один з од-

ним. Сім’я як соціальний інститут може перебувати в умовах соціальних 

ризиків, що, звичайно, негативно впливає на виконання нею основних 

функцій: репродуктивна, виховна, господарсько-побутова, соціальна. 

З огляду на значимість функцій, які виконує сім’я, виникає не-

обхідність її СЗ. Проте, сім’ю не можна розглядати як універсальне 

соціальне утворення, адже сім’ї відрізняються за своїм складом, ві-

ковими характеристиками її членів, рівнем добробуту та ін. Загалом, 

прийнято виділяти наступні види сімей у контексті їх СЗ (табл. 3). Як 

бачимо, серед сімей варто виділити особливо вразливі – молоді сім’ї; 

сім’ї, у складі яких є пенсіонери та непрацездатні; малозабезпечені 

сім’ї, сім’ї з дітьми; неблагополучні сім’ї; неповні сім’ї. Безумовно, ви-

щеперелічені сім’ї потребують задіяння особливих механізмів СЗ. 

Механізм СЗ сімей в Україні є достатньо комплексним, адже пе-

редбачає взаємодію таких складових, як соціальне страхування, со-

ціальне забезпечення та соціальна інфраструктура (рис. 4).  

Таблиця 3 

Класифікація сімей в системі соціального захисту 
Ознака  Сім’ї 

Вік 

→ молоді сім’ї - подружжя, в якому вік чоловіка та/або дружини не перевищує 35 ро-
ків; 
→ сім’ї, у складі яких є пенсіонери (вік 60 і більше років) 

→ сім’ї середнього подружнього віку (35-60 років) 

Працездатність 
→ сім’ї, у складі яких є працездатні особи (в т.ч. безробітні) 

→ сім’ї, у складі яких є непрацездатні – подружжя, в якому  чоловік та /або дружина є 
непрацездатними за станом здоров’я (в тому числі сім’ї, у складі яких є інваліди) 

Рівень життя 
(добробуту) 

→ малозабезпечені сім’ї – сім’я, середньомісячний дохід у якій не перевищує прожи-
ткового мінімуму для сім’ї 
→ сім’ї з достатнім рівнем життя – сім’я, середньомісячний дохід у якій перевищує 
прожитковий мінімум для сім’ї 

Наявність дітей 
→ сім’ї з дітьми (в тому числі – багатодітні) 

→ сім’ї без  дітей 

Склад сім’ї 
→ повні (з обома батьками та дітьми); 

→ неповні (з одним із батьків та дітьми або, з бабусею, дідом та онуками). 

Соціальна по-
ведінка 

→ благополучні сім’ї – сім’ї з високим рівнем внутрішньо сімейної моральності, духо-
вності, координації та кооперації, взаємної підтримки та взаємодопомоги, з раціона-
льними способами вирішення сімейних проблем 

→ неблагополучні сім’ї – сім’ї, які через об’єктивні або суб’єктивні причини втратила 
свої виховні можливості, внаслідок чого в ній виникають несприятливі умови для ви-
ховання дитини (як правило перебувають на обліку в соціальних органах), наприклад 
сім’ї, де батьки є алкоголіками, наркоманами, злочинцями та ін.  

 - сім’ї, які є особливо соціально вразливими та потребують соціального захисту 

Джерело: побудовано авторами  
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Проте, ряд соціальних страхових виплат одночасно спрямовані і 

на СЗ дітей з дітьми (допомога з тимчасової втрати працездатності по 

догляду за хворою дитиною, допомога по вагітності та пологах), пов-

них сімей (допомога з тимчасової втрати працездатності по догляду 

за хворим членом сім’ї), неповних сімей (допомога на поховання, пе-

нсія у разі втрати годувальника). 

Соціальне забезпечення, як складова СЗ сімей в Україні, перед-

бачає виплату на безеквівалентній основі соціальних допомог, які 

призначаються за категорійним, адресним та комбінованим принци-

пом, та надання соціальних пільг (табл. 1.4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 4. Механізм соціального захисту сімей в Україні 

Джерело: побудовано авторами 

 

Соціальне страхування, як складова СЗ сімей в Україні, перед-

бачає страхові виплати у разі настання страхових випадків. При цьо-

му соціальне страхування в Україні представлене загальноо-

бов’язковим державним та добровільним страхуванням. Загальноо-

бов’язкове державне соціальне страхування в Україні представлене: 

на випадок безробіття, з тимчасової втрати працездатності, пенсійне, 

від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. 

Основним інструментом СЗ сімей в рамках соціального страхування є 

страхові виплати, які компенсують повністю або частково втрату до-

ходів (понесених витрат) у разі настання соціальних ризиків. 

Дослідження засвідчили, що страхові виплати, які здійснюють-

ся в рамках загальнообов’язкового державного соціального страху-

вання спрямовані переважно на СЗ сімей, у складі яких є працездат-

ні особи (табл. 4). Проте, ряд соціальних страхових виплат одночасно 

спрямовані і на СЗ дітей з дітьми (допомога з тимчасової втрати пра-

цездатності по догляду за хворою дитиною, допомога по вагітності та 

 МЕХАНІЗМ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ СІМЕЙ 

соціальне 
страхування 

соціальне забезпечення соціальна ін-
фраструк-тура 

 загальноо-
бов’язкове дер-

жавне соціальне 
страхування: 

- на випадок 
безробіття; 

- з тимчасової 
втрати працез-
датності; 

- від нещасних 
випадків на 
виробництві та 
професійного 
захворювання; 

- пенсійне.  
 добровільне 

соціальне 
страхування: 

- життя; 
- медичне; 
- здоров’я та ін. 

 послуги охорони 

здоров’я; 

 надання освітніх 

послуг; 

 культурний ро-

звиток; 

 фізичний розви-

ток та дозвілля; 

 утримання ін-

тернатних уста-

нов, реабіліта-

ційних центів та 

ін. 
 

 

Соціальні стандарти: прожитковий мінімум для різних соціально-демографічних груп 
Соціальні гарантії: мінімальна заробітна плата, мінімальна пенсія; мінімальний розмір соціальних до-

помог і виплат. 

страхові виплати 

Універсальні (ка-
тегорійні)  

Адресні  

 допомога 
малозабез-
печеним 
сім’ям; 

 субсидія на 
оплату 
ЖКП. 

 допомога у зв’язку з 
вагітністю та пологами;

 допомога  при народ-
женні дитини; 

 допомога  на  дітей,  
над  якими  встанов-
лено  опіку  чи  піклу-
вання; 

 допомога інвалідам з 
дитинства та дітям-
інвалідам та ін. 

Комбіно-
вані  

 допомога 
на дітей 
одиноким 
особам 

 цільова 
соціальна 
допомога 

Соціальні допомоги 

грошові 

натуральні 
 забезпечення спеціалізованим автотранспортом; тех-

нічними та іншими засобами реабілітації; одягом та 
ін.  

Соціальні пільги 

 житлово-

комунальні; 

 медико-

реабілітаційні; 

 транспортні; 

 побутові; 

 трудові та ін. 

соціальні послуги безеквівалентне матеріальне забезпечення 
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пологах), повних сімей (допомога з тимчасової втрати працездатності 

по догляду за хворим членом сім’ї), неповних сімей (допомога на по-

ховання, пенсія у разі втрати годувальника).   

Таблиця 4 

Соціальні виплати в системі загальнообов’язкового державного со-

ціального страхування як інструменти СЗ сімей 
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Соціальне страхування з тимчасової втрати працездатності 

Допомога по тимчасовій  
непрацездатності: 

             

− внаслідок захворювання або травми    +          
− по догляду за хворою дитиною до 14 р. +   +     +     
− по догляду за хворим членом сім’ї    +      +    
− у разі захворювання особи, яка здійснює 

догляд за дитиною до 3-х років або дити-
ною-інвалідом  

+   + +    +     

Допомога по вагітності та пологах         +     
Допомога на поховання    +          

Соціальне страхування на випадок безробіття 

Допомога по безробіттю   +   
Допомога на поховання   +   

Соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань 
Допомога у разі смерті потерпілого внаслідок 

нещасного випадку на виробництві 
   +       +   

Допомога внаслідок нещасного випадку на 
виробництві у разі тимчасової, часткової, 

стійкої  втрати працездатності 
   + +         

Пенсійне страхування 
Пенсія за віком  +            

Пенсія по інвалідності     +         
Пенсія у зв’язку з втратою годувальника         +  +   

Джерело: побудовано авторами 

 

Соціальне забезпечення, як складова СЗ сімей в Україні, перед-

бачає виплату на безеквівалентній основі соціальних допомог, які 

призначаються за категорійним, адресним та комбінованим принци-

пом, та надання соціальних пільг (табл. 5).  

Як свідчать дослідження,  адресні соціальні допомоги в Україні 

спрямовані на СЗ малозабезпечених та неблагополучних сімей. В той 

же час, категорійні соціальні допомоги надаються переважно для сі-

мей, які мають дітей. Комбіновані соціальні допомоги орієнтовані на 

СЗ неповних сімей та інших сімей, які потребують особливих механі-

змів СЗ. Показово, що більшість соціальних допомог в Україні приз-

начаються за так званим категорійним принципом.  

 

 

Таблиця 5 
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Соціальні допомоги та пільги як інструменти СЗ сімей 
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I. СОЦІАЛЬНІ ДОПОМОГИ  

1. Грошові соціальні допомоги 

1.1. Адресні соціальні допомоги  

Допомога малозабезпеченим сім’ям      +       + 
Субсидія для відшкодування витрат на оп-

лату житлово-комунальних послуг 
     +        

1.2. Універсальні (категорійні) соціальні допомоги 

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами         +     
Допомога  при народженні дитини         +     

Допомога  на  дітей,  над  якими  встановле-
но  опіку чи піклування 

 
 

       +     

Допомога інвалідам з дитинства та дітям-
інвалідам 

    +    +     

1.3. Комбіновані соціальні допомоги  

Допомога на дітей одиноким особам         +  +   
Цільова соціальна допомога      +       + 

2. Натуральні соціальні допомоги 
Надання спеціалізованих транспортних за-

собів 
    +         

Надання технічних та інших засобів реабілі-
тації 

    +         

Інші натуральні цільові допомоги     + +     +  + 

II. СОЦІАЛЬНІ ПІЛЬГИ 

50-% знижка плати за користування жит-
лом 

        +     

50-% знижка плати за користування кому-
нальними послугами 

        +     

Позачергове встановлення квартирних те-
лефонів; абонентна плата - 50 % від тарифів 

    +    +     

Першочергове обслуговування в лікуваль-
но-профілактичних закладах, аптеках 

та першочергова госпіталізація 
        +     

Безоплатний (пільговий) проїзд усіма вида-
ми міського пасажирського транспорту 

(крім таксі) 
    +    +     

Податкова соціальна пільга     + +   +  +   
Безоплатне (пільгове) придбання ліків за 

рецептами лікарів при амбулаторному ліку-
ванні  (за рецептами лікарів) 

    +    +     

Джерело: побудовано авторами  

 

Особливим видом соціальних допомог, які надаються на  

безеквівалентній основі, є натуральні. Як правило, вони надаються у 

вигляді спеціалізованих транспортних засобів, засобів реабілітації, 

одягу, взуття, інших предметів першої необхідності для визначених 

категорій осіб. Показово, що надання натуральних соціальних допо-

мог в Україні здійснюється переважно для сімей, у складі яких є ін-

валіди, або для сімей, які є малозабезпеченими та неблагополучни-

ми.  
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Висновки і пропозиції. У науці немає єдиного підходу до ви-

значення сутності, суб’єктно-об’єктної спрямованості та цілей соціа-

льного захисту. Узагальнення та критичний аналіз існуючих підходів 

дозволили визначити соціальний захист як систему соціальних га-

рантій, норм та заходів, які закріплені та реалізуються суспільно-

політичними інститутами для попередження і мінімізації соціальних 

ризиків в цілях забезпечення належного рівня життя населення та 

соціального (людського) розвитку. Основними складовими соціаль-

ного захисту є: соціальне страхування, соціальне забезпечення та 

соціальна інфраструктура. Соціальний захист виконує попереджува-

льну та лікувальну функції.  

Сім’я є особливим об’єктом соціального захисту, адже забезпе-

чує виконання репродуктивної, виховної, господарсько-побутової та 

соціальної функції. Сім’ї відрізняються за своїм складом, віковими 

характеристиками її членів, рівнем добробуту та ін. До особливо  

вразливих сімей належать молоді сім’ї; сім’ї, у складі яких є пенсіо-

нери та непрацездатні; малозабезпечені сім’ї, сім’ї з дітьми; неблаго-

получні сім’ї; неповні сім’ї.  

Механізм соціального захисту сімей в Україні є достатньо ком-

плексним. Інструментом соціального захисту сімей в рамках соціаль-

ного страхування є страхові виплати, соціального забезпечення – 

соціальні допомоги та пільги, соціальної інфраструктури – соціальні 

послуги. 
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components of social protection on the basis of generalization and a 
critical rethinking of existing scientific approaches; defining the 
functions of social protection; substantiation of expediency social 
protection of families; classification of families by their composition in 
the system of social protection; definition of the mechanism of social 
protection of families in Ukraine. A generalization and critical analysis 
of existing approaches have allowed the definition of social protection 
as a system of social guarantees, norms and measures that are 
consolidated and implemented by socio-political institutions to 
prevent and minimize social risks in order to ensure an adequate 
standard of living for the population and social (human) development. 
The main components of social protection are social insurance, social 
security and social infrastructure. Social protection carries out 
preventive and curative functions. The family is a special object of 
social protection, because it ensures the fulfillment of the 
reproductive, educational, household, and social functions. Families 
differ in their composition, age characteristics of their members, level 
of well-being, and others. Particularly vulnerable families include 
young families; families with pensioners and incapacitated persons; 
low-income families, families with children; dysfunctional families; 
incomplete families. The mechanism of social protection of families in 
Ukraine is sufficiently complex. Social welfare means for families 
within the framework of social insurance are insurance payments, 
social security – social benefits and benefits, social infrastructure – 
social services. 
Keywords: social protection, family, mechanism of social protection. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ СЕМЕЙ В  
УКРАИНЕ 
 

Обоснована сущность и составляющие социальной защиты на ос-
нове обобщения научных подходов. Обоснована целесообразность 
социальной защиты семей. Проведена классификация семей по их 
составу в системе социальной защиты. Определен механизм соци-
альной защиты семей в Украине. 
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