
ОСНОВНІ птхопп ПО ОШ НКП СІМЕЙНИХ ЗМ ІН
А.А. ФАБРИКА

Важко уявити собі людину, для якої слово "сім'я" виявилося б 
порожнім звуком. У кожного воно викликає цілу низку 
найрізноманітніших асоціацій. І це не дивно. Більша частина життя 
більшості людей проходить в сім'ї. Молодь, навіть не вийшовши із 
батьківського гнізда, дуже легко занурюється у нове сімейне середовище, 
виконуючи існуючу в суспільстві соціальну норму: народився, одружився, 
народив дітей, і т. д. Люди не замислюються не тільки над тим, потрібно 
чи не потрібно створювати сім’ю, але, як правило, і над тим, якою саме має 
бути їхня сім’я -  за структурою, кількістю дітей, характером відносин 
тощо. На все це також існують соціальні норми, котрі навіть тоді, коли і не 
мають суворого імперативного характеру, все одно виступають
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орієнтирами і критеріями оцінки соціально схвалювальної поведінки.
Стандартною соціально визнаною моделлю сім’ї в нашій країні 

останні декілька десятиліть вважається нуклеарна, так звана мала сім’я, що 
складається з матері, батька і їхніх 1-2-х неповнолітніх дітей. Як 
нормативна модель і найбільш поширений тип така сім’я стала 
характерною не тільки для України, але й для більшості країн Заходу і 
навіть Японії. Її панівне положення встановилося в результаті глибоких 
соціальних зрушень, що принесли процеси індустріалізації та урбанізації: 
" .  поступово і дуже болісно структура сім’ї почала змінюватися. 
Розірвані міграцією у великі міста, під струсами економічних бурь, сім’ї 
вивільнялися від небажаних родичів, ставали меншими, більш мобільними 
і все більш придатними до потреб нової техносфери" [16, 64].

Але виконання норм відбувається під впливом цілого ряду зовнішніх 
факторів, індивідуальних особливостей людини, а також обставин, що 
склалися. Результатом же є сім’ї, які реально існують. За даними 
соціологічного моніторингу "Українське суспільство 1994-2004" [17, 51] 
відповіді респондентів на питання "Який склад Вашої сім’ї?" 
розподілилися наступним чином (табл. 1):

Таблиця 1.
2002 2003 2004

1 -  Живу один (одна) 12,3 11,6 12,1
2 -  Подружжя без дітей 15,6 15,1 16,2
3 -  Подружжя без дітей, але з батьками 2,2 2,8 3,2(або одним із них)
4 -  Подружжя з дитиною (дітьми) 34,7 33,8 35,4
5 -  Подружжя з дитиною (дітьми) і 12,1 11,4 10,0батьками (або одним із них)
6 -  Мати (батько) з дитиною (дітьми) 9,1 10,3 11,4
7 -  Мати (батько) з дитиною (дітьми) і 5,3 5,6 4,7батьками (або одним із них)
8 -  Інше 8,1 9,1 6,7
Не відповідали 0,7 0,3 0,3

За даними, що наведені у таблиці 1 можна зробити наступні висновки:
-  хоча варіант відповіді "Подружжя з дитиною (дітьми)", тобто мала 

нуклеарна сім’я, все ще переважає (35,4% у 2004 році), його частка складає 
лише 1/3 серед усіх можливих варіантів;

-  достатньо велика кількість респондентів обрали варіант "Живу 
один (одна)" -  12,1% у 2004 році;

-  достатньо велика кількість респондентів обрали варіант "Подружжя 
без дітей" -  16,2% у 2004 році, що майже на 1% більше, ніж у два 
попередні роки;
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-  помітна тенденція на збільшення кількості респондентів, що обрали 
варіант "Мати (батько) з дитиною (дітьми)", тобто неповна сім’я -  щороку 
на 1%;

-  значна кількість респондентів обирали варіант "Інше", що свідчить 
про більш широке різноманіття реальних сімейних структур.

Дві третини (2/3) респондентів не виконують соціальної норми! Що ж 
відбувається? На перший погляд, факти що зазначено, викликають 
негативну оцінку ситуації і побоювання про майбутнє сім’ї. Але, реакція 
науковців виявляється не такою однозначною, як можна було б 
передбачити! Серед соціологів і демографів, а також у суспільстві в 
цілому, у наукових працях і на сторінках публіцистичних журналів 
протягом усього ХХ століття і в наш час з цього приводу існує непряма, 
але дуже цікава і гостра полеміка. Безумовно, ми є свідками неймовірно 
швидких сімейних змін, що полягають у поступовому розпаді великої 
розширеної сім’ї на малі нуклеарні сім’ї, котрі встигають закріпитися у 
соціальних нормах принаймні одного покоління і стати найбільш 
розповсюдженим типом, та у втраті вже нуклеарною сім’єю свого 
панівного становища у суспільстві. Оскільки сім’я є одним із базових 
соціальних інститутів суспільства, глибокі зміни у якому не можуть не 
відбиватися позитивно або негативно на діяльності інших структур, оцінка 
сімейних змін є важливою науковою проблемою. П. Сорокін, Дж. Мердок, 
Е. Тоффлер, Е. Гідденс, А. Карсон, А.І. Антонов, А.Г. Вишневський, 
український дослідник В.М. Піча -  ось далеко не повний перелік вчених- 
соціологів, кого дана проблема не залишила байдужими. У цій статті ми 
поставили собі за мету розглянути, якими є основні точки зору вчених 
щодо оцінки змін, які історично відбуваються із сім’єю.

Аналіз ряду робіт, у яких приділяється увага предмету нашого 
дослідження, дозволяє говорити про існування двох протилежних підходів, 
назвемо їх "кризовий" і "прогресивний". Оскільки нашим завданням є 
показати непряму полеміку вчених, для цього було обрано алгоритм, етапи 
якого розташовано наступним чином: позиція -  аргумент -  заперечення 
опонентів і т.д.

І так, прибічники "кризового" підходу вважають, що сучасні тенденції 
соціальних змін можуть призвести до такої ситуації, коли цілком можливе 
зникнення тих чи інших соціальних інститутів (в тому числі і сім'ї) і навіть 
суспільства. Позицією, слідування якій призводить до подібного висновку, 
є погляд на сім'ю як на інваріантну одиницю, затвердження її тільки в 
одній формі. Так, наприклад, у 1949 році соціолог-функціоналіст Дж. 
Мердок дослідив 250 сімей, що належали до різних верств суспільства, і 
визначив сім’ю наступним чином: це соціальна група, для якої
характерними є спільне проживання, ведення господарства та відтворення; 
вона включає в себе дорослих як чоловічої так і жіночої статі, серед яких
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принаймні двоє підтримують соціально схвалені сексуальні відносини і 
мають одного або більше рідних чи нерідних дітей [15, 162].

На думку Дж. Мердока, сім’я (така сім’я) позитивно впливає як на 
окремих членів суспільства, так і на всю соціальну систему, адже можна 
виділити принаймні чотири основні життєво важливі для суспільства 
функції, що найкраще здійснюють люди, поєднані у сім’ї (такі сім’ї):

-  регулювання потенційно деструктивної сексуальності за 
допомогою такої соціально схваленої системи контролю, як шлюб;

-  відтворення потомства батьками, що легко можуть бути визначені і 
є відповідальними;

-  виробництво і розподіл для підтримання населення таких ресурсів, 
як їжа, одяг, засоби до існування;

-  навчання, що здійснюється таким чином, щоб культура суспільства 
передавалася від покоління до покоління [15, 172].

Але якщо сім’я не така? Адже визначення Дж. Мердока не охоплює, 
наприклад, неповні сім’ї, або пари, що співживуть, або літні пари, у 
життєвому циклі яких настала фаза "порожнього гнізда" -  діти виросли і 
залишили дім та ін., тобто якраз ті, про збільшення кількості яких свідчать 
зазначені зміни. Чи може тоді суспільство розраховувати на подібні 
позитивні і необхідні наслідки сімейної життєдіяльності? Напевно, що ні.

Яскравим сучасним представником цього підходу є російський вчений
А.І. Антонов. Він, по-перше, не тільки надає чіткого визначення сім'ї, 
розглядаючи її як "засновану на єдиній загально сімейній діяльності 
спільноту людей, пов'язаних зв'язками подружжя-батьківство-родинність і 
тим самим здійснюючої відтворення населення, спадкоємність сімейних 
поколінь, а також соціалізацію дітей і підтримку існування членів сім'ї". 
По-друге, одразу підкреслює, що тільки за умови існування усіх цих трьох 
відношень, -  подружжя-батьківство-родинність, -  можливо говорити про 
"конституювання сім'ї як такої в її чіткій формі" [2, 313].

Крім того, якщо у своїх перших роботах з цієї проблематики
А.І. Антонов називав сім'ї із такою триєдністю "основним" типом сім'ї, а ті 
сімейні об'єднання, що утворюються при відніманні одного із відношень 
запропонував називати "сімейними групами", то пізніше він став 
стверджувати, що різноманіття типів сім'ї -  це міф, а в реальності існує 
лише одна початкова форма сім'ї -  багатопоколінна, багатодітна і навіть 
багатолітня (довічне безрозлучне сімейне життя), і, отже, будь якої 
особливої нуклеарної чи кон'югальної сім'ї не існує -  це все фази розпаду 
цілого на шматочки-дріб'язки, на одиниці одинаків.

Дана точка зору має під собою певне підґрунтя. Сім'я у такому 
розумінні була тією унікальною формою, яка дивним чином задовольняла 
потреби як особистості, так і суспільства, виконувала роль посередника. 
Вона забезпечувала ефективну реалізацію функцій відтворення, утримання 
і соціалізації дітей. Особливу роль в соціалізації дітей в сім'ї відігравали
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цілісна система родинності і фактор багатодітності. По-перше, багатодітна 
сім'я (5 і більше дітей) може мати повний набір ролей в середині сім'ї в 
залежності від різновиду ролевої структури (тут мається на увазі лише 
нуклеарна сім'я). По-друге, в сім'ї більш ніж із трьома дітьми збільшується 
кількість комунікацій. По-третє, тільки при наявності трьох дітей в сім'ї 
діти утворюють малу групу в середині сім'ї, що значно ускладнює 
структурні зв'язки.

Крім того, багатодітна сім'я дозволяє оптимально розподілити ролі в 
залежності від ступеня зайнятості і стану здоров'я кожного із її членів. 
Варто відмітити і більш сприятливі умови для виховання дітей у таких 
сім'ях, а також той факт, що в умовах сумісного ведення господарства 
молоде подружжя має більше вільного часу, а літні члени сім'ї позбавлені 
відчуття самотності.

Та в умовах домінування нуклеарних малодітних сімей, -  а сьогодні 
вже і вони не домінують, -  це дозволило прибічникам "кризового" підходу 
вести мову про кризу сім’ї, про можливість зникнення сімейного образу 
життя.

З іншого боку, позиція зовсім протилежна. Ті, хто її дотримуються, 
розглядають сім'ю як таку, що постійно змінюється, має історичний 
розвиток і неминуче розвивається у майбутньому разом із розвитком 
суспільства, в яких би нових видах та типах соціальної організації це не 
відбувалося. Так, А.Г. Волков вітає трансформацію сімейних відношень, 
яка "об'єктивно обумовлена і в цілому прогресивна" і виражається у тому, 
що "жорстка структура авторитарної сім'ї минулого з підлеглим 
положенням жінки і безперечним авторитетом чоловіка-господаря 
поступається місцем новим відношенням" [5, 27].

"Ніхто не має права нав'язувати будь-кому своє розуміння 
демографічного ідеалу" -  така, в свою чергу, думка А.Г. Вишневського [4, 
237]. Він вважає "цей ідеал" приреченим на відмирання минулим. А.Г. 
Вишневський також говорить про зміну історичного типу сім'ї, перехід до 
нового, і підкреслює всесвітнє розповсюдження цього явища. Але 
виражається це не у будь-якому одному типові сім'ї, а у широкому спектрі 
сімейних моделей (7 типів) [3, 16].

В рамках цього підходу безумовно виникає проблема самого 
визначення сім'ї і того, що обумовлює її унікальність в усіх відомих 
суспільствах і при усіх змінах соціально-історичних сімейних форм. Так, 
наприклад Е. Гідденс визначив сім’ю як осередок суспільства, що 
складається із людей, котрі підтримують один одного одним або 
декількома способами, наприклад, соціально, економічно або психологічно 
(любов, турбота, прихильність) [15, 162]. Під це визначення можуть 
підпадати будь-які групи, що вважають себе сім’ями.

Глибокі ж зміни в основі сімейного життя зводяться тут, перш за все, 
до значного зрушення співвідношень функцій сім'ї. "Слабшає тиск на сім'ю
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економічної і демографічної необхідності, відкривається можливість 
розквіту соціально-культурної і соціально-психологічної функцій" [3, 16]. 
Та про реалізацію цих функцій в межах сім'ї не може бути і мови, оскільки 
самі її нові "структури" не дають такої можливості. Проте таке зрушення 
функцій високо цінується "прогресистами": "вона (перестановка функцій) 
зробила можливою адаптацію людини до нової, більш складної, ніж до 
цього, системи соціальних зв'язків і зробила великий внесок у формування 
нового типу сім'ї і нового типу особистості, у створення найбільш 
сприятливого і стійкого середовища для організації приватного життя 
людини, набагато більше, ніж раніше, орієнтованого на поза сімейну 
діяльність, на взаємодію із зовнішнім світом" [3, 16].

"Прогресисти" не відкидають необхідності виконання сім'єю таких її 
специфічних функцій як народження, утримання і соціалізація дітей, 
оскільки вони конститують саму сім'ю. Однак не можна не погодитися з 
їхніми опонентами, які говорять що ефективне виконання цих функцій 
тісно пов'язане з іншими функціями сім'ї, які не є специфічними. Так, 
наприклад, можна прослідкувати взаємозв'язок економічної і 
господарсько-побутової функцій із специфічною функцією сім'ї -  
утримання дітей. Або, в іншому випадку, тісний взаємозв'язок таких 
функцій сім'ї, як дозвілля, емоційна функція і функція духовного 
спілкування із специфічною функцією сім'ї -  соціалізація дітей [9, 10].

Зміни, що відбулися у функціях сім'ї вплинули на збільшення 
кількості розлучень. Вони "сприяли розвитку поза сімейних орієнтацій і 
інтересів як чоловіка так і дружини. Розвиток поза сімейних орієнтацій 
відбувався нерідко з наданням шкоди сімейним цінностям", -  цілком 
слушно вважають А.Б. Сінельніков і Г.П. Кісельова [12, 145]. Надмірний 
розвиток позасімейних орієнтацій вплинув і на зменшення кількості дітей 
в сім'ї і на зменшення міцності шлюбу. Таким чином, за деякими 
параметрами "кризова" позиція має вагомі аргументи на свою користь.

З іншого боку, їхні опоненти наділяють традиційну сім'ю рисами 
авторитарності-патріархальності, які підтримуються звичаєм, родинністю, 
жорстким контролем недемократичного характеру. По-перше, хвилює 
положення жінки в такій сім'ї. Простір свободи для неї, простір розвитку 
особистості, на думку А.Г. Вишневського, практично не розширялися. 
Жінка не могла стати рівноправним учасником історичного процесу, була 
приречена на роль несамостійного супутника чоловіка, перетворена в його 
прислугу, "в просте знаряддя дітонародження". "Хіба може стати вільною і 
рівноправною жінка, яка вимушена (вимушена об'єктивно!) віддати 20 
років свого свідомого життя вагітностям, пологам, годуванню грудьми і 
таке інше?", -  зазначає А.Г. Вишневський [4, 237].

Так, і П.О. Сорокін, описуючи положення жінки в сім'ї до 
емансипації, вказував на її повну залежність від чоловіка, на якому лежали 
обов'язки матеріального забезпечення сім'ї. Жінка не могла займати будь-
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яку суспільну або державну посаду, вона не приймалася і на приватну 
службу, так як не мала достатньої освіти і не готувалася до тієї чи іншої 
спеціальності. Шляхи поза сім'єю -  до самостійного існування -  для жінки 
як юридично так і фактично були закриті. "Жінка просто вимушена була 
дорожити сім'єю -  її єдиним дахом і притулком; а, отже, слухати чоловіка, 
терпіти його примхи і ні в якому разі не розривати зв'язків із сім'єю" 
[14, 178].

Всі ці фактори прибічники "прогресивної" точки зору вважають 
достатньою підставою для того, щоб "вітати" демографічну революцію" 
яка докорінно змінює увесь життєвий цикл жінки, і тим самим створює 
найважливіші матеріальні умови її повного остаточного соціального 
визволення [4, 233].

У 60-х роках ХХ-го століття на Заході незадоволення жінок своїм 
реальним становищем в середині сімей дало поштовх появі Руху за 
визволення жінок. За словами радикальної феміністки К. Міллетт, типова 
сім’я заснована на патріархальних відношеннях і являє собою систему, у 
якій чоловіки панують над жінками [15, 179]. "Жінкам було сказано, що 
вони будуть щасливими, якщо "знайдуть свого чоловіка", будуть жити у 
добре влаштованому будинку і мати двох чудових дітей. Їм не було 
сказано, як задовольняти власні потреби або реалізовувати свій потенціал 
поза сім’єю", -  підтримує її колега Б. Фрідан [15, 178].

Можна і не дотримуватися крайньої позиції у зв'язку із вище 
наведеним положенням жінки в сім'ї, щоб вважати, що проблема 
взаємовідносин "жінка-сім’я" і роль жінки в сім'ї і в суспільстві в цілому є 
досить серйозною і потребує глибокого наукового осмислення. Пошук 
факторів, що сприяють встановленню гармонії між інтересами жінки й 
інтересами сім'ї, і, навіть можливості реалізації інтересів жінки через 
інтереси сім'ї, є не тільки можливим, але й необхідним.

Особливої гостроти полеміка набуває саме тоді, коли мова заходить 
про майбутнє сім'ї. З одного боку, мають місце ствердження про те що 
сім'я може взагалі зникнути, і, що необхідно в зв’язку з цим зміцнювати 
сімейні основи буття.

Думка опонентів з цього питання вкрай протилежна. Так,
А.Г.Вишневський вважає, що далеко не у будь-якому напрямку можна 
впливати на демографічний розвиток з метою його зміни. Більш того, він 
вважає що підтримка відмерлих демографічних типів не може бути 
успішною і ледь чи може бути бажаною. А.Г. Вишневський припускає, що 
якби і вдалося ціною великих зусиль на деякий час утримати 
демографічний розвиток, то це не викликало б, нічого, окрім хворобливих 
ускладнень у соціальному організмові. Але, навпаки, він висловлюється в 
підтримку "прогресивних, "вищих" типів демографічної свідомості і 
поведінки, "об'єктивні умови для яких вже настали", і вважає, що це може 
прискорити демографічний розвиток, а тим самим увесь соціально-
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економічний розвиток [4, 233]. Тому А.Г. Вишневський говорить про 
необхідність "зрозуміти і прийняти ту модель сім'ї -  міської, малої, 
нуклеарної і таке інше, -  яка переважає в житті, а не в утопічній уяві 
благонамірених теоретиків" [10, 83].

Вона вже не переважає, а про те, що повернути назад вже дійсно 
неможливо, говорить і Е. Тоффлер [16, 343-345]. Для того ж, хто із цим не 
погоджується, він пропонує способи, якими можна зупинити сімейні 
зміни. Серед них:

-  заморозити усю технологію;
-  насильницьки повернути жінку на кухню, а її заробітну плату 

звести до абсолютного мінімуму;
-  скоротити заробітну плату молодих робітників, щоб вони довше 

знаходилися у великій залежності від своїх сімей і тому були б менш 
незалежними в психологічному відношенні;

-  знизити рівень життя усього суспільства, щоб не дати можливості 
самотнім людям, розлученим, жінкам, що працюють та іншим нежонатим 
та незаміжнім людям "протриматися" в економічному відношенні 
самостійно.

А.Г. Волков вважає, що ще немає підстав для висновку про те, що 
сім'я знаходиться в кризовому становищі, незважаючи на те, що усунення 
колишньої нерозривності шлюбу зробила сімейний союз менш міцним, 
більш чутливим до зовнішніх впливів, збільшило нестабільність шлюбних 
відношень, що сім'я стала малодітною і менш стабільною, збільшилось 
взаємонепорозуміння поколінь. "Звісно сім'я стала іншою, може бути не 
тією якою б ми хотіли її бачити і зрозуміло не такою якою вона була у 
минулому, від того і старі мірки до неї вже не підходять". Тепер сім'я 
більш чутливо реагує на зміну умов життя і легше пристосовується до 
нових ситуацій. Г оловне ж у тому, що вона уціліла і мала досить сил, щоб 
протистояти труднощам які дестабілізують її, хоча і змінила свій вид під їх 
впливом" [5, 28]. Зрозуміло, що "пристосування до нових ситуацій", про 
які йде мова, відбулося виключно за рахунок зміни самої сім'ї, або, як 
сказали б "кризовики", за рахунок її розпаду.

Проведений в роботі аналіз дозволяє зробити наступні висновки.
Починаючи з другої половини ХІХ століття сім’я перебуває у стані 

змін, у яких можна виділити два етапи:
1) поступовий перехід від патріархальної, розширеної, багатодітної 

сім'ї до нуклеарного, малодітного її типу;
2) перехід від панування нуклеарної сім’ї до різноманіття типів 

сімейних структур.
В оцінці цих змін думки вчених розійшлися. Можна виділити дві 

аргументовані протилежні точки зору: з одного боку, ситуація оцінюється 
як кризова, а іноді навіть і катастрофічна; з іншого -  як закономірний етап 
розвитку суспільства.
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Існування двох підходів, на нашу думку, сприяє всебічному і 
глибокому вивченню проблеми, дозволяє побачити усі її плюси і мінуси. 
Так, важко не погодитися із висновком дослідників Томпсон Д.Л., Пристли 
Д., що на наші особисті відносини і уклади життя впливають економічні 
умови, закон, релігія, освіта, звичай і традиція. Тому сім’ю, котра далеко 
не є природним і інстинктивним комплексом відносин, точніше буде 
розглядати як соціальний і економічний уклад, що перебуває під значним 
впливом економічних і соціальних аспектів суспільства, у якому він діє, і 
тому організація сім’ї є надзвичайно гнучкою [15, 165]. Дійсно, в 
обставинах, що склалися, не у  всіх вистачає можливостей і бажання 
відтворювати "нормативний" сімейний тип, у якому, до того ж, виявилося 
багато "слабких місць".

Але не можна не звернути уваги і на явні переваги повної (з обома 
батьками), середньодітної (хоча б з 2-ма дітьми) сім’ї і того сімейного 
типу, про який говорить Антонов А.І. (розширена сім’я), особливо щодо 
їхнього виховного потенціалу. Зберігаючи свою структуру, змінивши зміст 
(від механічної солідарності до органічної), вони будуть панувати там і 
тоді, де і коли буде створено відповідні для них умови. Швидше за все, це 
буде не у суспільстві в цілому, а у його окремих соціальних верствах.
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