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ІНСТИТУТ СІМ’Ї У ПЕРЕХІДНОМУ СОЦІУМІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ 
 
Сім'я є базовою передумовою функціону-

вання соціуму [8, с. 26], первинним та основ-
ним осередком суспільства. За визначенням 
А.Г. Харчева, сім’я є  конкретною історичною 
системою взаємовідносин між подружжям, між 
батьками та дітьми, які пов’язані шлюбними та 
родинними відносинами, спільністю побуту та 
взаємною моральною відповідальністю; її соці-
альна необхідність обумовлена потребою сус-
пільства  в фізичному і духовному відтворенні 
населення [12, с. 75].  

Сім'я є багатоаспектним соціальним 
утворенням, яке поєдную в собі риси соціаль-
ного інституту, соціальної організації, соціаль-
ної структури та малої соціальної групи. Вона 
знаходиться на перетині структур при вивченні 
соціуму з тої чи іншої точки зору, на перетині 
макро- і мікроаналізу. Фундаментальна риса 
сім’ї – виконання ролі посередника між суспі-
льством і особистістю, зняття протиріччя між 
особистістю і державою через інтереси сім’ї як 
автономного цілісного соціального інституту 
[8, с. 22]. Дослідження сім’ї як соціального ін-
ституту знаходиться на макрорівні, розкриває її 
значення в широкій соціальній перспективі у 
взаємозв’язку з іншими соціальними інститу-
тами та соціально-економічними процесами. 

Перехідний характер соціуму сучасної 
України детермінує трансформацію всіх соці-
альних і економічних інститутів суспільства, яка 
остаточно ще не завершена. Складні й неодно-
значні процеси відбуваються і в україн-ській  
сім’ї, змінюється її структура, функції, форми. 
Аналіз та наукова оцінка цих процесів необхідні 
не тільки для розуміння загальної картини май-
бутнього українського суспільства, соціально-
економічної та демографічної структури його 
населення, але і для розв’язання протиріч сього-
дення, розробки стратегії ефективної соціально-
економічної політики, її напрямів та пріоритетів, 
в першу чергу стосовно сім’ї та народжуваності. 

Незважаючи на актуальність „сімейної” 
проблематики, глибоких наукових досліджень 
у цьому напрямку в Україні дуже мало. Можна 
відзначити лише праці відомого демографа 
Л.В.Чуйко, які відрізняються глибиною і ком-
плексністю [1, с. 223-382; 9; 10]. Цікавими є 
публікації Державного інституту проблем сім’ї 
та молоді [2; 6; 7], однак вони присвячені окре-
мим, хоча і актуальним  аспектам проблеми. 
Демографії сім’ї присвячені розділи у щорічних 

аналітичних доповідях „Населення України” 
Інституту демографії та соціальних досліджень 
НАН України [4; 5; 11].  

Вкрай необхідним є подальше дослі-
дження сім’ї в Україні саме як соціального ін-
ституту, який функціонує у трансформаційному 
суспільстві, змінюється разом із цим суспільст-
вом; і функції якого – тобто суспільно необхід-
ні функції соціуму, які закріплені за даним ін-
ститутом – трансформуються у нових історич-
них умовах. 

Інститут сім’ї є одним із найдавніших у 
суспільстві, він виконує комплекс соціально 
необхідних функцій, які змінювались з розвит-
ком людства. Однак існують специфічні функ-
ції сім’ї, тобто ті, які відрізняють її від інших 
інститутів суспільства і є необхідними на всіх 
етапах його розвитку – це забезпечення фізич-
ного (біологічного) та соціокультурного від-
творення поколінь людської спільноти. До спе-
цифічних функцій сім’ї треба віднести репро-
дуктивну (дітонародження), соціалізації (вихо-
вання дітей) та функцію матеріального утри-
мання дітей. Оскільки відтворення населення є 
основою існування будь-якого суспільства, по-
треба в сім’ї як соціальному інституті, який за-
безпечує народження і соціалізацію нових чле-
нів суспільства, існує в будь-якій цивілізації на 
кожному етапі її розвитку. Отже, якщо інститу-
ти суспільства – це „правила гри” цього суспі-
льства, які забезпечують взаємовідносини між 
людьми, формують мотивацію їх взаємодії (за 
визначенням Д. Норта [3, с. 16, 37],), то сім’я 
забезпечує  „правила гри” стосовно відтворення 
населення, появи та розвитку дітей як предста-
вників нових поколінь, які повинні „замінити” 
покоління батьків. За цими  правилами існує 
особиста мотивація індивіда до дітонароджен-
ня, чим реалізується одна з найважливіших су-
спільних потреб – потреба у відтворенні насе-
лення як „фізичного тіла” суспільства.   

Сім’я як багатофункціональний інститут 
виконує ряд неспецифічних функцій: організа-
ція побуту і особистого споживання її членів, 
накопичення і передача власності, організація 
відпочинку та дозвілля, турбота про членів 
сім’ї, особливо недієздатних, на принципах со-
лідарності поколінь, сімейне виробництво тощо. 
Ці функції мають історичний характер і з роз-
витком суспільства розширюються чи, навпаки,  
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звужуються, переходять до інших інститутів. 
Так, в індустріальному суспільстві  функції 
освіти та виховання певною мірою переходять 
до інститутів суспільного виховання – шкіл та 
дитячих садків, функції організації побуту – до 
сфери обслуговування. 

Корінна зміна принципів організації суспі-
льного життя в сучасній Україні, її рух від 
централізовано керованої економіки і відповідної 
моделі соціуму до ринкової демократичної моде-
лі суспільства означає трансформацію всієї сис-
теми  інститутів суспільства. Складні й неодно-
значні зміни відбуваються і в українській сім’ї. 

Дані Всеукраїнського перепису населен-
ня 2001 р., вибіркові соціально-демографічні 
дослідження свідчать про зміни у структурі, 
розмірі, формах сімейних об’єднань в Україні: 

− зменшується розмір сім’ї: середній роз-
мір сім’ї (як домогосподарства) дорівнює 3,2 (в 
міських поселеннях – 3,1; сільській місцевості – 
3,4), а з урахуванням осіб, що проживають са-
мотньо, – 2,6 (в міських і сільських поселеннях 
відповідно 2,6 і 2,8); 

− більше 25% індивідуальних домогоспо-
дарств складаються з однієї особи; 

− знижується дітність української сім’ї: 
лише у складі 38% домогосподарств є діти до 
18 років (у 1989 р. – у 56% домогосподарств) і у 
64% з них – лише одна дитина; 

− складні сім’ї (тобто ті, що складаються 
з двох чи більше шлюбних пар) не є типовими 
для сучасної України, вони становлять менше 
4% всіх домогосподарств; 

– найбільш поширений тип сім’ї в сучасній 
Україні – нуклеарна (проста)  сім’я (тобто шлюб-
на пара з дітьми чи без дітей); у складі такої сім’ї 
або простої сім’ї з одним із батьків подружжя або 
іншим родичем проживає 65% населення; 

− широко поширені неповні сім’ї, які 
складаються з матері з дітьми, іноді – з одним 
із її батьків, рідше – з батька з дітьми. 

Отже, в Україні, як і в інших країнах, 
процес нуклеарізації сімей поєднується з широ-
ким розповсюдженням нових форм організації 
сімейного життя (new household forms) – непо-
вні сім’ї з дітьми (як правило, без батька), оди-
наки, що проживають самотньо,  незареєстро-
вані шлюбні пари. Найбільш суттєвою рисою 
розвитку сучасних форм сім’ї більшість захід-
них дослідників вважає плюралізацію форм сі-
мейного життя [13; 15], тобто їх різноманіт-
ність, яка дає можливість сучасній людині виб-
рати у межах системи доступних варіантів (кі-
лькість яких збільшується) модель особистого 
життя, як найкраще пристосована до системи її 

потреб, інтересів та прагнень. 
Зміни як зовнішніх форм функціонування 

інституту сім’ї в Україні, так і її внутрішньо-якіс-
ного змісту (тобто соціально необхідних функцій 
сім’ї) обумовлені комплексом складних причин: 

− постіндустріальною трансформацією 
шлюбно-сімейних відносин, яка відбувається в 
усіх розвинених країнах світу, в першу чергу в 
європейських країнах: зниження рівня шлюб-
ності та відповідне збільшення кількості само-
тніх одинаків, широке розповсюдження нових 
форм шлюбного партнерства, особливо cohabi-
tation (юридично не оформлені шлюби); неста-
більність шлюбу, високий рівень розлучуванос-
ті; зниження рівня народжуваності нижче межі 
природного відтворення поколінь; поширеність 
позашлюбних народжень; 

− соціально-економічною трансформаці-
єю українського суспільства, тобто принципо-
вою зміною соціально-економічних умов жит-
тєдіяльності  сім’ї; 

− сучасною демографічною ситуацією в 
Україні, яка є гостро кризовою: погіршуються 
якісні та кількісні характеристики населення, 
деформований механізм його відтворення. Де-
популяція (тобто процес зменшення чисельнос-
ті населення внаслідок перевищення рівня сме-
ртності над рівнем народжуваності) супрово-
джується погіршенням якості населення, в пе-
ршу чергу його здоров’я і життєздатності, мар-
гіналізацією частини населення. Демографи 
констатують, що «існує реальна загроза пере-
творення демографічної кризи на національну 
демографічну катастрофу» [1, с. 464]. Відбува-
ється постаріння населення; 

–  значним є вплив національних, культур-
них та релігійних особливостей і традицій на 
форми сімейних об’єднань та їх функціонуван-
ня, про що свідчать і закордонні дослідження 
[14], і дослідження просторової специфіки сі-
мейної структури населення та процесів її фор-
мування в Україні [5]. 

Отже, складне переплетіння впливу но-
вих ринкових умов існування, національних 
традицій, наслідків соціально-економічної та 
демографічної криз опосередковує, трансфор-
мує прояв загальноєвропейських закономірнос-
тей постіндустріальної трансформації сім’ї в 
Україні. Важливо визначити, як змінюються 
функції сім’ї на цьому складному етапі розвит-
ку українського суспільства. 

Можна стверджувати, що інститут сім’ї в 
цілому продовжує виконувати свої специфічні 
функції – забезпечення відтворення поколінь 
людської спільноти.  Значна більшість дітей (у 
2004 р. – 79,6%, 2005р. – 78,6%) народжується у 
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батьків, які перебувають у зареєстрованому 
шлюбі. І спираючись на досвід країн Європи мо-
жна припустити, що певна частина позашлюбних 
народжень перепадає на батьків, які знаходяться 
у шлюбі, але офіційно не зареєстрованому. Тра-
диції сімейного життя в Україні збережені: за да-
ними Першого Всеукраїнського перепису насе-
лення, майже 90% населення про-живає сім’ями; 
хоча форми сімейних об’єднань є різними. Біль-
шість українських дітей виховуються у повних 
сім’ях, де проживають з батьком і матір’ю. 

Однак існують певні соціально-демо-
графічні явища, сучасні масштаби яких свід-
чать про несприятливі умови існування сім’ї, 
деформацію її специфічних функцій. До цих 
явищ треба віднести, в першу чергу, зростання 
кількості неповних сімей, питома вага яких у 
загальній кількості сімей є настільки високою, 
що може оцінюватись як порушення природно-
го середовища розвитку й виховання дітей: 
27,5% сімейних осередків, де є діти, – це непо-
вні сім’ї (у 25,4% вони складаються з матері з 
дітьми; 2,1% – батька з дітьми). В умовах су-
часної України неповні сім’ї є соціально враз-
ливими, значна їх частина знаходиться нижче 
межі бідності. Виховна функція  сім’ї в цьому 
випадку деформована, і дітям, які зростають в 
них, важче у майбутньому орієнтуватись у ген-
дерних відносинах соціуму, знайти шлюбного 
партнера і створити повну життєздатну сім’ю. 
Причинами утворення цього типу сімей є руй-
нація шлюбних відносин внаслідок розлучення 
чи овдовіння, позашлюбна народжуваність, ін-
тенсивна зовнішня трудова міграція. Основним 
фактором є розлучуваність, яка є дуже високою 
навіть за європейськими мірками: за рівнем 
розлучуваності населення Україна поряд із Ро-
сією та Білорусією лідирує в Європі.  

Надзвичайно гострою проблемою є мар-
гіналізація частини сімей внаслідок таких соці-
альних патологій, як алкоголізм, наркоманія, 
насильство, які загострюються в умовах неви-
значеності соціальних ідеалів суспільства, 
швидкого майнового розшарування населення. 
Це призводить до поширення такого соціально 
небезпечного явища, як соціальне сирітство 
внаслідок нехтування батьками своїх родинних 
обов’язків. Кількість дітей-сиріт і дітей, позба-
влених батьківського піклування, які перебу-
вають у державних інтернатних закладах, пере-
вищує 100 тисяч. Поширення дитячої безпри-
тульності й бездоглядності є однією з найгост-
ріших соціальних проблем сучасної України і 
свідчить про значні „збої” у реалізації специфі-
чних функцій сім’ї, недосконалість й неефекти-
вність багатьох інститутів суспільства.   

Однією з особливостей розвитку інститу-
ту сім’ї в період соціально-економічної транс-
формації є розширення і поглиблення її неспе-
цифічних функцій. В першу чергу в умовах ри-
нкового середовища дуже важливою є функція 
нагромадження і наслідування власності, яка в 
умовах соціалізму мала обмежену дію, регулю-
вала відносини лише стосовно особистої влас-
ності громадян, вкрай обмеженої за розміром. 
Розширилась і виробнича функція сім’ї. Якщо в 
доіндустріальному суспільстві сім’я була осно-
вним  виробничим осередком, то в індустріаль-
ному суспільстві, особливо в умовах планово 
керованої „одержавленої” економіки, ця її фун-
кція була зведена до мінімуму. Однак в умовах 
ринкової економіки, а особливо на перехідному 
етапі „формування її ринковості”, зростає зна-
чення дрібного товарного виробництва, яке ча-
сто функціонує на принципах сімейної коопе-
рації: фермерське господарство,  дрібна торгів-
ля, дрібне кооперативне виробництво тощо.  

В умовах економічної кризи 90-х років до 
сім’ї певною мірою повернулись ті функції, які 
вже були „делеговані” іншим інститутам суспі-
льства. Наприклад, значне скорочення частки 
дітей, охоплених дитячими дошкільними за-
кладами, у 1990-1999 рр. свідчить про кризу 
суспільної системи виховання підростаючого 
покоління і тимчасове „повернення” функції 
виховання дітей цього віку до сім’ї [1, с. 156-
157], лише після 2000 р., з появою ознак макро-
економічної стабілізації, намітилась позитивна 
зворотня тенденція. Зменшення обсягу побуто-
вих послуг, які були надані населенню в цей же 
період, свідчить про розширення сімейної фун-
кції побутового обслуговування її членів. 

Треба погодитись з Л. В.Чуйко, що у пе-
рехідному суспільстві в період соціально-еко-
номічної кризи, погіршення умов життєдіяль-
ності населення і  зниження його матеріального 
добробуту, посилюється захисна функція  сім’ї 
– і як осередку,  де формується особливий пси-
холого-емоційний мікроклімат зняття напруги, 
взаємної турботи і довіри; і як осередку, який 
забезпечує економічні умови для виживання 
найбідніших верств населення. Тобто сім’я стає 
своєрідним амортизатором, що певною мірою 
забезпечує зняття напруги у відтворенні насе-
лення [1, с. 225-226]. 

В цілому можна стверджувати, що в пе-
рехідному соціумі сучасної України сім’я за-
лишається важливим багатофункціональним 
соціальним інститутом, цілий ряд функцій яко-
го розширюється й поглиблюється внаслідок 
неефективності, а іноді й кризи інших інститу-
тів суспільства. Сім’я продовжує виконувати 
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свої специфічні функції – забезпечення відтво-
рення нових поколінь людської спільноти, без 
яких неможливе існування суспільства в його 
сучасному розумінні. Водночас існує цілий ряд 
негативних суспільних явищ – велика чисель-
ність дітей-соціальних сиріт, значний відсоток 
неповних сімей серед сімейних осередків з ді-
тьми, нестабільність шлюбних відносин, – які 
можна вважати кризовими проявами, що засві-
дчують серйозні „збої” у механізмі реалізації 
основних функцій сім’ї. 

Зняття протиріч між сім’єю і суспільст-
вом, особливо в складних умовах соціально-
економічної й постіндустріальної трансформа-
ції, можливе лише шляхом комплексної соціа-
льно-демографічної політики, спрямованої на 
зміцнення інституту сім’ї на засадах інтеграції 
найкращих зразків сучасної ідеології сімейного 
будівництва в шлюбно-сімейні традиції україн-
ського народу. Необхідно, з одного боку, фор-
мування у громадській свідомості суспільних 
та особистих цінностей, орієнтованих на міцну, 
гармонійну сім’ю, відповідальне ставлення до 
всіх членів родини як неодмінний атрибут щас-
тя та успіху в житті людини; а з іншого – ство-
рення соціально-економічних передумов для 
функціонування й розвитку сім’ї, підвищення її 
стабільності. Необхідна нейтралізація негатив-
ного впливу наслідків руйнування шлюбу на 
дітей у випадку розлучення батьків; підвищен-
ня відповідальності обох батьків за виховання й 
утримання дітей як в умовах стабільного шлю-
бу, так і у випадку його кризи, розпаду (розлу-
чення), взяття повторного шлюбу.  

Актуальним є подальше поглиблене ком-
плексне вивчення сім’ї як інституту, який є ба-
зовою передумовою соціуму, – як подальших 
теоретичних розробок, так і моніторингу про-
цесів у шлюбно-сімейній сфері. Ці дослідження 
повинні стати основою наукового обґрунтуван-
ня соціально-демографічної політики, в першу 
чергу стосовно сім’ї, дітей, молоді. Кризові 
явища у механізмі реалізації специфічних фун-
кцій сім’ї є найгострішим викликом сьогоден-
ня, який суспільство повинно зрозуміти і на 
який відповідно реагувати. 
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