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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Процес функціонування та розвитку сім'ї в Україні

характеризується суперечливими явищами, висуваючи
складні завдання як перед соціальною практикою, так і
перед теорією. Сім'я опинилася під впливом кількох гло/
бальних тенденцій світового масштабу, які характерні
й для України. Передусім це зміна соціального статусу
жінки через її включення в освітньо/професійну
діяльність, зростання її економічної незалежності; ут/
ворення двох центрів життя — професійного та сімей/
ного, як результат, послаблення економічної необхід/
ності створення сім'ї, наявність конфлікту соціальних
ролей як жінки, так і чоловіка; розвиток індивідуалістич/
ного суспільства, що характеризується пошуком гендер/
ної рівності, економічної незалежності та самореалі/
зації, прагненням вигідної зайнятості та вищих життє/
вих стандартів. Вплив цих факторів на розвиток сім'ї
посилили й особливості соціально/економічного роз/
витку нашої країни, що відзначаються матеріальною не/
влаштованістю молоді, отже, невідповідністю між на/
явними потребами та можливостями їх реалізації; сут/
тєвим звуженням матеріальної бази сімей для реалізації
потреби в дітях, обмеженістю можливостей для їх ут/
римання та виховання, фізичного та інтелектуального
розвитку, доступу до якісної освіти та охорони здоро/
в'я.

Таким чином, актуалізується важливість формуван/
ня на науково обгрунтованій основі дієвих механізмів
протидії тим чинникам, що спричиняють проблеми фун/
кціонування сім'ї, їх наповнення конкретними метода/
ми та інструментами державно/управлінського впливу.

АНАЛІЗ НАУКОВОГО ДОРОБКУ
У вітчизняній літературі існує значний науковий

інтерес до окремих проблем державного регулювання
розвитку сім'ї. Так, актуальні аспекти державної
підтримки сім'ї розглядаються в дослідженнях фахівців
з соціальної (С.О. Корецька, О.М. Палій, В.А. Скураті/
вський, П.І. Шевчук, О.О. Яременко та ін.) та демогра/
фічної (І.О. Курило, Е.М. Лібанова, В.С. Стешенко, Л.В.
Чуйко та ін.) політики. Окремі, однак вузькі аспекти
даної теми вивчалися при підготовці кандидатських ди/
сертацій з різних галузей науки: державного управлін/
ня (І.Ю. Беганська, В.В. Собченко, Ю.Д. Юрченко), по/
літології (О.Д. Доронін), права (Л.В. Кулачок, О.М. По/
номаренко), економіки (В.Я. Бідак, Н.П. Борецька)
тощо.

Визнаючи важливість та наукову цінність наявних
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досліджень, все ж доводиться визнати, що у вітчизняній
науці державного управління відсутнє комплексне дос/
лідження даної теми, механізми державного регулюван/
ня розвитку сім'ї не розглядалися ні як теоретична мо/
дель, ні як засіб практичного впливу.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
З огляду на вищевикладене, мета статті — обгрун/

тувати зміст соціально/економічного механізму держав/
ного регулювання розвитку сім'ї, визначити важливі
проблеми у практиці регулюючої діяльності в Україні
та окреслити основні напрями її удосконалення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Аналіз теоретичних напрацювань у галузі науки дер/

жавного управління, зокрема [1; 3; 6], дає підстави ствер/
джувати, що механізми державного регулювання є тією
складовою частиною його системи, що забезпечує вплив
на фактори, від яких залежить результат функціонуван/
ня та розвитку регулюючого об'єкта.

Відповідно до природи цих факторів регулювання
вибираються методи впливу, тобто сукупність способів,
прийомів та засобів (інструментів) впливу держави на
поведінку й суспільну діяльність керованого об'єкта.
При цьому залежно від природи факторів і методів уп/
равління (регулювання) розрізняють і різні за природою
механізми, які формуються під впливом права та мають
застосовуватися у комплексі.

Правильний вибір сукупності інструментів забезпе/
чує ефективність досягнення мети, а також має супро/
воджуватися відповіддю на запитання, яким фактично
доступним є перелік інструментів регулювання. Вітчиз/
няні науковці у галузі державного управління та регу/
лювання поділяють інструменти за змістом впливу, при/
належності до певного виду методів управління та\чи
регулювання (правові, економічні, адміністративні, со/
ціально/психологічні). Незалежно від підходу до кла/
сифікації, усі пропоновані інструменти можуть викори/
стовуватися у будь/якому напрямі державної політики.
Однак питання, які інструменти повинні застосуватися
при державному регулюванні розвитку інституту сім'ї,
які є найбільш ефективними, залишається відкритим у
вітчизняній науці.

Отже, механізмами державного регулювання роз/
витку сім'ї виступає сукупність способів впливу на
діяльність суб'єктів регулювання та фактори, від яких
залежать зміни моделей, зразків сімейної поведінки.
Кожен з них грунтується на використанні низки методів,








