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ВСТУП 

Актуальність теми. Трансформаційні процеси у сучасному українському 

суспільстві характеризуються ускладненою політичною та економічною 

нестабільністю, а це, у свою чергу, дестабілізуючим чином впливає на всі 

соціальні системи, серед яких сімейна має важливе функціональне значення. 

Наслідки трансформацій у сімейній системі екстраполюються як на системи, що її 

оточують, так і на саму внутрішню організацію, що вимагає від неї адаптації та 

переструктурації з метою забезпечення своєї рівноваги. Одним із способів 

наукового розуміння сімейної системи є вивчення специфіки міжособистісних 

інтеракцій, що виникають, формуються та проявляються в сім’ї. 

     Регулювання взаємовідносин подружньої пари здійснюється на основі 

інтеріоризованих попереднім досвідом та проявлених у контексті сімейних 

відносин диспозицій. Диспозиції як готовності індивіда до специфічного 

сприйняття діяльності та реалізації конкретного типу поведінки в умовах перебігу 

подій є важливим чинником регуляції інтерактивних процесів. Диспозиційна 

концепція особистості В. Ядова дала можливість зробити великий крок вперед 

щодо прогнозування соціальної поведінки. Адаптуючи її до сфери шлюбно-

сімейних відносин виникає можливість до аналізу диспозиційної структури 

взаємодій у подружньої пари, що обумовлює прогнозування їх поведінки та має 

важливе значення для формування «коректної» сімейної стратегії як з позиції 

учасників сімейної взаємодії, так і з боку зовнішнього сприяння (наприклад, для 

корекції програм демографічного, політичного та економічного характеру). 

Диспозиційна узгодженість сприяє створенню позитивного мікроклімату в сім’ї, 

полегшує адаптаційні процеси переходу від одного сімейного циклу до іншого, 

спонукає родину до відтворення суспільно та нормативно прийнятих 

репродуктивних установок, сприяє забезпеченню успішного виконання сімейних 

функцій. Проте, в молодих подружніх пар можуть бути виявлені сфери, де 

диспозиційної узгодженості не було досягнуто. Це призводить до загострення 

непорозумінь та виникнення конфліктів між парою, що за своєю тривалістю і 

наслідками можуть мати різний характер. Способи вирішення цих конфліктів 
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подружньою парою не завжди є виваженими та суспільно, демографічно й 

економічно корисними. Одним з негативних способів розв’язання проблеми в 

сімейних відносинах є розлучення. Показник розлучень порівняно з попередніми 

роками зменшився, але, враховуючи тенденцію до природного скорочення і 

зменшення фонду народонаселення, є тривожним для українського суспільства.  

     Сучасне суспільство та Україна як незалежна держава висувають до молодої 

подружньої пари певні вимоги: 

     1. Станом на 1 лютого 2015 року державним комітетом статистики зафіксоване 

зменшення чисельності населення за рахунок природного скорочення на 20,3 тис. 

осіб [50]. Оскільки молоді подружні пари з демографічної точки зору визнані як 

групи з високим потенціалом до дітонародження, то сучасна Україна має високі 

очікування з щодо реалізації в цій групі дітородних установок з метою 

покращення демографічної ситуації.  

     2. Молоді сім’ї є активними суб’єктами соціальних, економічних та політичних 

змін та розвитку. Проте, високий рівень еміграційних процесів молодого 

населення дозволяє говорити про відплив з України висококваліфікованих кадрів 

та рушіїв соціально-політичних перетворень. Станом на 2011 рік було 

зафіксовано, що особи до 30 років становлять 64% усіх мігрантів [104]. Кризова 

ситуація в Україні, а також військова загроза спричиняють активізацію 

міграційних процесів цілих сімей. Також можлива міграція (переважно трудова) 

одного з членів подружжя, а це впливатиме на стабільність сімейної системи та 

утворюватиме прогалину у повноцінній соціалізації дитини. Визнаючи роль 

сімейної групи, держава демонструє потребу в соціальній активності молоді на 

теренах України та сприянні трансформаційним процесам. 

     3. Як осередок соціалізаційної активності, подружні пари несуть 

відповідальність за успішність її втілення. Дестабілізуючі явища в подружній парі, 

кризові ситуації, в тому числі розлучення, деструктивно впливатимуть на дитину. 

Тому українське суспільство вимагає від молодих подружжів узгодженості у 

взаємодії та сприянні повноцінній соціалізації. 
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     4. В ієрархії життєвих цінностей українців – сім’я та діти посідають перші 

місця [150, с. 90], а категорії, якими її описують українці мають позитивну 

конотацію. Молоді подружні пари – важлива група впливу, і вони можуть або 

сприяти продовженню формування позитивного образу сім’ї, відповідаючи йому, 

або ж проявляти асоціальні форми сімейної поведінки, тим самим руйнуючи 

соціально сконструйований образ. Для підтримки високого культурного, 

ціннісного  та нормативного рівня  суспільство потребує, щоб позитивний образ 

сім’ї був збережений та трансльований наступним поколінням.  

     Для виконання висунутих суспільством вимог молода сім’я потребує 

сприятливих умов та допомоги у розробленні способів запобігання, уникнення та 

ліквідації сімейних проблем. Дослідження особистісних диспозицій подружжя (на 

основі розуміння факторів зовнішнього і внутрішнього впливу на них) сприяє 

формуванню адекватного уявлення про сьогоднішній стан молодих сімей і 

наукового розуміння щодо побудови сімейних відносин та успішності 

міжособистісної взаємодії. 

     Розв’язання окреслених проблем на рівні соціологічного теоретизування може 

бути здійснено шляхом використання мікросоціологічного досвіду вивчення 

інтеракційних процесів у малих групах (Дж. Мід, Ч. Кулі, Г. Блумер, М. Кун). 

Проте, вивчаючи інтеракцію індивідів і мікросоціальному вакуумі, дослідники 

нехтують роллю зовнішнього впливу. Розроблення уявлень про диспозиційні 

утворення, реалізовані в сімейній сфері (на основі розуміння факторів зовнішнього 

і внутрішнього впливу на їх формування), дозволить більшою мірою відобразити 

особливості перебігу міжіндивідуальної сімейної взаємодії.  

     На рівні практичному розв’язання проблеми здійснюється засобом соціальної 

політики. Серед найбільш ефективних існуючих заходів підтримки сімей у їх 

репродуктивних настроях варто відзначити одноразові виплати при народженні 

дитини та періодичні платежі. Задля контролю цільового призначення 

використання допомоги запроваджено державні соціальні інспекції та вибіркові 

обстеження деяких сімей. Але нечіткість розроблених критеріїв у встановленні 

вимог до гідного побутового та матеріального піклування про дитину призвела до 
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такого явища, як народження дітей для власного збагачення, при цьому інтересами 

дитини нехтують. Прикладом функціонуючих фінансових ініціатив можуть бути 

податкові знижки або кредити та житлові пільги для молодих сімей. Проте реалії 

їх втілення супроводжуються унеможливленими до виконання з боку молодої 

сім’ї вимогами. Існуючі програми зі сприяння комфортному включенню жінки, 

яка планує народження дитини, у трудові відносини визначаються законодавством 

(про недопущення дискримінації за ознакою статі; право на оплачувану декретну 

відпустку). Але практика трудових умов на ринку праці для жінок демонструє 

нехтування цими законодавчо обов’язковими положеннями. Варто пам’ятати, що 

програми соціальної політики не детермінують повним чином задоволеність 

сімейним життям та репродуктивну поведінку, однак є важливим її регулятором. 

Таким чином, виявлення основних сфер диспозиційної неузгодженості у 

міжособистісних стосунках молодого подружжя дасть можливість направляти та 

координувати соціальні програми допомоги згідно специфіки проблемної сфери. 

     Наукова розробленість. Загальнотеоретичні основи дослідження сім’ї як малої 

групи викладені у працях зарубіжних представників мікросоціологічної теорії, 

зокрема Дж. Хоманс, Д. Тібо, Г. Келлі, Дж. Мід, Ч. Кулі, М. Кун, І. Гофман, 

Г. Гарфінкель, Е. Фромм, С. Голод, А. Антонов, В. Медков. Результати вивчення 

дошлюбної поведінки представлені у роботах: Т. Гурко, Е. Сич, Е. Черняк. 

Науковий інтерес саме до молодої сім’ї представлений здобутками таких 

науковців як, М.  Мацьковський та Т. Гурко. Походження та способи вирішення 

сімейних конфліктів вивчали: В. Розін, Н. Осіпова, І. Дементьєва, С. Шевцова. 

Загальні тенденції сімейних відносин представлені у роботах І. Гребіннікова, 

І. Дорно, Т. Баді, Д. Громова, І. Жук, О. Козаченко, Т. Медіної, Н. Хлопоніної, 

Н. Лавріненко, Л. Малес, Т. Червінської, О. Вілкової. 

     Особистісні та соціальні диспозиції, аттітюди вивчали Г. Олпорт, М. Неймарк, 

М. Рокич, Д. Узнадзе, В. Мясищев, В. Ядов, П. Бурдьє, Е. Гіденс, В. Штерн. Разом 

із тим, що існуючі напрацювання потребують постійного теоретичного оновлення, 

критично не вистачає наукових робіт про диспозиції в сімейному контексті. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


7 
 

     Наукова проблема дисертаційного дослідження полягає у суперечності між 

консервативним за змістом досвідом соціологічного теоретизування щодо 

міжособистісної взаємодії подружжя крізь призму соціокультурних 

внутрішньосімейних ролей та актуальним соціологічним знанням щодо 

соціальних взаємодій та ролі в них диспозицій особистості. Зокрема, особливу 

увагу привертає евристичний потенціал диспозиційної концепції особистості В. 

Ядова, яка є чотирирівневої за структурою та мікросоціологічною за суттю і 

відома досконалістю концептуального дизайну. Внаслідок адаптації цієї концепції 

до вивчення буття в сімейній сфері виникає можливість опису структури 

диспозиційного утворення подружньої пари та прогнозування її поведінки.  

     Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота не 

пов’язана з виконанням планових науково-дослідних тем кафедри чи факультету. 

     Метою дисертаційного дослідження є розробка диспозиційної концепції 

подружніх відносин. 

     Реалізація поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: 

1) застосувати досвід розуміння сім’ї як малої групи для вивчення процесів 

міжособистісної взаємодії, що відбувається у шлюбі; 

2) представити досвід соціологічного вивчення дошлюбної та шлюбної 

поведінки; 

3) продемонструвати науковий досвід розуміння циклів сімейного життя та 

криз, що їх супроводжують в їх темпоральному аспекті;  

4) адаптувати диспозиційну концепцію особистості диспозиційної В. Ядова для 

вивчення сімейної сфери та розбудувати диспозиційну концепцію подружніх 

відносин; 

5) представити методологічний комплекс вивчення диспозиційних компонентів 

сімейної взаємодії;  

6) емпірично виявити актуальний стан диспозиційних проявів молодих 

подружніх пар міста Києва. 

7) виявити основні сфери диспозиційної узгодженості та дисонансу у 

міжособистісній подружній взаємодії; 
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8) на підставі отриманого емпіричного знання уточнити концептуальну схему 

диспозиційної структури сімейних відносин; 

9) застосувати евристичний потенціал диспозиційної моделі для рекомендацій 

щодо розробки та координації урядових програм соціальної допомоги та роботи 

соціальних служб. 

     Об’єктом дисертаційного дослідження є молоді подружні пари. 

     Предметом диспозиції молодих подружніх пар. 

     Методологічна основа дисертації. Для досягнення поставленої мети та 

розв’язання дослідницьких завдань у дисертаційній роботі були використані такі 

загальнонаукові методи пізнання, як логіко-історичний аналіз (для зіставлення 

теоретико-методологічних підходів до вивчення сім’ї як малої групи), системний 

аналіз (дав змогу розглянути взаємодію особистісних диспозицій чоловіка і 

особистісних диспозицій дружини як процес, у межах якого відбувається 

формування та відтворення сімейних диспозицій), термінологічний аналіз, 

дедукція, індукція, типологізація (дозволили визначити сутність особистісних та 

подружніх диспозицій), функціональний аналіз і синтез (при визначенні сфер, що 

становлять та обумовлюють перебіг сімейної взаємодії; для уточнення структури 

та функцій особистісних диспозицій, визначення їх місця у системі соціальної 

регуляції поведінки і діяльності), порівняння (під час аналізу емпіричного 

матеріалу у розрізі гендерних і вікових відмінностей та відмінностей на основі 

стажу шлюбу у вивченні диспозиційного дисонансу) та моделювання (для 

візуалізації отриманих емпіричних даних). Поряд з цим у роботі 

використовувались спеціальні соціологічні методи, зокрема анкетне опитування 

(для збору емпіричної інформації з приводу диспозиційного компоненту молодих 

подружніх пар), вторинний аналіз результатів соціологічних досліджень та 

статистичних даних. Для опрацювання статистичних даних застосовується 

одномірний та двомірний аналіз, аналіз кореляційного зв’язку у програмі SPSS. 

     Емпіричну базу дослідження сімейної становлять результати соціологічних 

моніторингів у період 1992-2013, дані Держкомстату України за 2008–2014 рік та 

публікації результатів досліджень Інституту Демографії та соціальних досліджень 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


9 
 

імені М. Птухи. До аналізу залучені дані Європейського соціального дослідження 

(2 та 3 хвилі) та соціологічного моніторингу «Українське суспільств: стан та 

динаміка змін. Дослідження виконується з 1994 року Інститутом соціології НАН 

України за програмою Є. Головахи та Н. Паніної. Також використані результати 

наукового дослідження молоді, зокрема – її шлюбно-сімейних орієнтацій і 

поведінки, яке виконано під керівництвом О. Балакірєвої у квітні 2010 року. 

Застосовані матеріали Національної доповіді «Сталий людський розвиток: 

забезпечення справедливості» (2012 р.).  

     У дисертації використані результати емпіричного пошукового дослідження, 

проведеного автором даної роботи. Шляхом застосування невипадкового 

цільового способу формування вибіркової сукупності було опитано 114 

респондентів, які на момент опитування проживали у місті Києві, мали офіційну 

реєстрацію шлюбу, стаж шлюбу до 5 років та вік від 18 до 35 років. 

     Наукова новизна одержаних результатів. У дисертаційному дослідженні 

здійснена розбудова диспозиційної концепції подружніх відносин, що відображає 

стан диспозиційної узгодженості молодих пар. Найбільш важливими результатами 

дисертації, що мають ознаки новизни, є такі: 

вперше:  

     – адаптовано до вивчення сфери сімейних відносин диспозиційну концепцію 

особистості В. Ядова зі збереженням її чотирирівневої структури та здійснено її 

подальшу розбудову; диспозійна концепція подружніх відносин дозволила 

отримати наукове знання щодо сутності сформованих попереднім досвідом 

диспозиційних компонентів соціальних взаємодій молодих одружених пар; 

диспозиційні компоненти активуються в умовах шлюбних відносин як результат 

оцінки і сприйняття подій і ситуацій, що виникають між подружжям, та впливають 

на успішність міжособистісної взаємодії внутрішньосімейних відносин; 

     – на кожному з чотирьох рівнів диспозиційної структури введено нові, у 

порівнянні з концепцією В. Ядова, параметри, що дозволяють вимірювати 

диспозиції, проявлені в сімейній сфері, а саме: на першому рівні виокремлено 

сексуальне тяжіння з метою продовження роду, на другому – готовність до 
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шлюбу, формування дітородних установок та статево-рольових очікувань, на 

третьому - активізація та реалізація дітородних установок, співвіднесення статево-

рольових стереотипів, специфіка владного розподілу в подружжі як один із 

показників сімейної реалізації, четвертий рівень представлений ціннісними 

орієнтаціями, серед яких сім’я як найвища цінність посідає першочергове. місце; 

     – подано наукове обґрунтування подружніх диспозицій як результату 

узгодженості особистісних диспозицій кожного учасника пари, внаслідок чого 

встановлено їх регулятивний вплив на внутрішньосімейні відносини; 

дістало подальшого розвитку: 

– для кожного з чотирьох рівнів диспозиційного утворення було запропоновано 

перелік спеціальних соціологічних методик. Відмінність від раніше встановлених 

результатів полягає у класифікації методик відповідно до їх здатності 

досліджувати диспозиційні прояви на основі рівневої ієрархії компонентів; 

– наукове знання щодо індивідуальної та соціальної значимості дошлюбних 

відносин як окремого життєвого етапу пари. Відмінність від раніше встановлених 

результатів полягає в аналізі дошлюбних відносин як періоду міжособистісної 

взаємодії пари, що формує уявлення про подальші життєві стратегії, спонукає до 

укладання або відмови від шлюбу залежно від специфіки перебігу та темпоральної 

протяжності; які можуть бути виявлені шляхом лонгітюдного моніторингу; 

удосконалено: 

– на основі законодавчо визначеного мінімального шлюбного віку для жінок і 

чоловіків та групової вікової періодизації відносно до дітородної активності й 

частоти укладання шлюбу уточнено вікову детермінацію належності до групи 

«молода сім’я». Таким чином, вікова детермінація молодих подружніх пар 

становить 18–35 років та характеризується тривалістю шлюбного стажу до п’яти 

років. Відмінність від раніше встановлених результатів в обґрунтуванні 

необхідності повернення до редакції Закону України «Про сприяння соціальному 

становленню та розвитку молоді в Україні» із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 1659-IV (1659-15) від 23.03.2004 та подовженням терміну шлюбного 

стажу молодої сім’ї з трьох до п’яти років; Обґрунтування здійснено на основі 
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розуміння кризових вікових періодів у сім’ї та дітородної активності відповідно до 

вікової періодизації; 

     – функціональну спроможність диспозиційної концепції у поясненні сімейних 

відносин крізь призму загального задоволення подружжям своїми відносинами; 

загальне задоволення сімейними відносинами формується на підставі задоволення 

базовими аспектами сімейного життя: економічним положенням, інтимними 

стосунками, статево-рольовим та владним розподілом, комунікативними 

практиками, проведенням дозвілля та спроможністю до реалізації дітородних 

установок. Відмінність від раніше встановлених результатів полягає у 

використанні показників економічної, інтимної, статево-рольової, комунікативної, 

дозвіллєвої сфери життя людини та дітородних установок як системи компонентів 

сімейної взаємодії, які відбиваються у моделі диспозицій молодих подружніх пар і 

можуть проявлятись у стані узгодженості, амбівалентності або дисонансу. 

     Практичне значення отриманих результатів. Результати дисертаційної 

роботи можуть бути використані для подальших соціологічних теоретичних і 

емпіричних досліджень сімейної сфери. Запропонована диспозиційна концепція 

подружніх відносин може бути використана як спосіб осмислення міжособистісної 

взаємодії. Програма пошукового дослідження може бути використана для 

наукових розвідок як в межах регіональних порівнянь з метою виявлення 

специфіки диспозиційних утворень за фактором локальної приналежності. 

Матеріали дисертації можуть бути застосовані в навчальному процесі для 

розроблення програм та курсів лекцій з таких дисциплін (у межах вищих 

навчальних закладів): «Соціологія сім’ї», «Гендерна соціологія», «Соціологія 

молоді».  

     Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною науковою 

працею. Висновки та результати, зокрема ті, що розкривають наукову новизну, 

отримані та сформовані автором самостійно. Усі публікації написані здобувачем 

особисто без співавторів. 

     Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертаційної 

роботи були апробовані на трьох наукових конференціях: 1) XI міжнародна 
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наукова конференція студентів та аспірантів (Харків, 2013 рік) Тема доповіді: 

«Репрезентація особистісних диспозицій молодих подружніх пар соціальною 

мережею «Вконтакте»; 2) I заочна міжнародна конференція «Сучасні 

міждисциплінарні дослідження: історія, сьогодення, майбутнє» (Київ, 24 вересня 

2013 рік). Тема доповіді: «Можливості залучення досвіду психології при 

соціологічному аналізі дітородних орієнтацій молодих подружніх пар»; 3) II 

заочна міжнародна конференція «Сучасні міждисциплінарні дослідження: історія, 

сьогодення, майбутнє» (Київ, 3 грудня 2013 рік). Тема доповіді: 

«Социологические теории выбора брачного партнера». 

     Публікації. Зміст та результати дисертаційного дослідження знайшли 

відображення в 11 наукових публікаціях, з яких 7 наукових статей – у фахових 

українських виданнях та 1 в іноземному; 3 – тези конференцій. 

     Структура роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновку 

і списку використаних джерел. Повний обсяг дисертації – 190 сторінок, з них 

основної частини – 170 сторінок. Список використаних джерел містить 236 

найменувань, у тому числі 47 іноземною мовою. Робота містить 13 рисунків, 15 

таблиць та 10 додатків. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО–МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СІМ’Ї ЯК МАЛОЇ ГРУПИ  

 

1.1. Мікросоціологічне бачення сім’ ї та шлюбно-сімейних відносин 

 

     Соціологічне вивчення сім’ї, маючи тривалу історію, залучає до свого 

теоретичного і методологічного арсеналу надбання багатьох наук: історії, 

етнографії, демографії, психології. У соціологічному руслі зацікавленість 

сімейною сферою продукувала спеціальний напрям – соціологію сім’ї, що, 

використовуючи мікро- та макросоціологічні розробки, займається вивченням 

«соціальної системи відтворення людства, заснованої на кровному родстві, шлюбі 

або усиновленні, і об’єднуючої людей спільністю побуту, взаємною моральною 

відповідальністю та взаємодопомогою»[16]. Вибір мікро- чи макротеорії та 

методології залежить від специфіки предметної сторони вивчення. Оскільки увага 

цього дисертаційного дослідження буде зосереджена на міжособистісних 

подружніх стосунках, що виникають у сімейному середовищі, то, відповідно, був 

обраний мікросоціологічний підхід для аналізу.  

     До теоретичних витоків мікрорівневого вивчення сім’ї належать розробки 

Ф. Ле Пле та Е. Берджесса. Ф. Ле Пле – французький соціолог, основоположник 

монографічного методу в соціології, об’єктом свого вивчення обрав сім’ю як 

клітинку суспільства, що відіграє головну роль у соціальному контролі. 

Результати аналітики сімей представлені автором у роботі «Європейські 

робітники» [126]. Серед обов’язкових до опису елементів соціолог включав: 1) 

загальне положення місцевості, заняття у пеаному районі і заняття сім’ї 

безпосередньо; 2) джерела існування 3) образ життя 4) історію сім’ї 5) бюджет 

сім’ї 6) елементи загальної соціальної організації. Варто зазначити, що 

виокремлені автором елементи є частково включеними в сучасні демографічні 

обстеження сімей. Запропонувавши типологію сімей (патріархальна, коренева 

(базова), нестабільна), автор виділів джерела сімейної сили, що полягають у 

володінні земельними ресурсами та необхідними умовами для господарювання. 
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     Американський соціолог  Е. Берджесс розглядав сім’ю як єдність взаємодіючих 

особистостей. Саме показник єдності для Е. Берджесса є відображенням стану 

соціальної організації і дезорганізації. Автор звернув увагу на динаміку змін 

групових взаємовідносин у рамках сім’ї – інституту. Науковий інтерес до 

внутрішньогрупових змін обумовив те, що крах традиційної сім’ї автор розглядає 

не як кризу сімейного інституту, а як процес посилення емоційних опор шлюбу.  

     Окрема група теорій, що була визначена як мікрорівневі теорії, становить 

потужну базу для розуміння сім’ї як малої групи. Розгляд сімейної сфери в межах 

зазначеного теоретичного напряму розпочнемо з теорії соціального обміну, 

оскільки ця теорія, окреслившись у 50–60 роках в США, була оформлена в 

«полеміці зі структурним функціоналізмом і в прагненні подолати, з одного боку, 

статичність, нестачу динаміки змін соціальних процесів, а з другого, в прагненні 

повніше,  глибше врахувати особистісні аспекти, що характеризують соціальні 

процеси» [82]. Основна ідея теорії полягає у вивченні соціальної поведінки як 

процесу обміну матеріальними та нематеріальними цінностями, що коригується, 

контролюється та регулюється очікуванням учасника взаємодії отримати щось 

навзаєм. Найяскравіший представник теорії обміну Дж. Хоманс [173] розглядає 

прямий і неопосередкований обмін між учасниками взаємодії винагородами або 

покараннями як основу соціальної поведінки. Науковець вводить специфічне 

поняття для опису своїх ідей – сентимент. Сентимент – це вид відкритої 

специфічної поведінки, аттітюди і почуття які проявляє один індивід по стосовно 

іншого. Саме сентимент, дія та взаємодія є центральними поняттями теорії 

Дж. Хоманса. Сформульовані положення можуть бути використані в контексті 

соціологічного вивчення сім’ї для пояснення взаємодії її членів у контексті 

заохочення до певної діяльності та внутрішнього санкціювання. Наприклад, 

положення перше стеврджує, що «чим частіше окрема дія індивіда 

винагороджується, тим частіше він/вона буде прагнути здійснювати цю дію» [61, 

c. 21]. Цей постулат може бути застосований як фактор сприяння або викорінення 

певних дій у контексті шлюбно-сімейних відносин шляхом такого стимулу, як 

винагорода. Але в цьому ж руслі варто пам’ятати, що чим частіше в минулому 
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індивід отримує певну винагороду, тим менш цінним для нього буде повторення 

такої винагороди. Автор формулює положення, яким підкорюється 

міжособистісна взаємодія індивідів, вводячи правило «розподіленої 

справедливості», що втілює ідею очікування кожним учасником пропорційності 

між вкладеними витратами та отриманою винагородою. «У разі порушення 

«норми обміну взаємодія набуває конфліктного характеру і припиняється» [8, 

c. 84]. Такого роду постулат може бути корисним для розуміння розподілу 

функціональних обов’язків подружжя, коли за виконання певних дій чоловік або 

дружина очікують своєрідну послугу у відповідь або ж певний тип винагороди. У 

разі неотримання очікуваної винагороди стимул до виконання дії буде зникати. 

Водночас учасник взаємодії, який вимагає певного типу дії, буде бажати 

продовження її виконання без забезпечення винагороди, а розглядаючи 

виконувану дію як безумовний для визнання акт. Наприклад, дружина, кожен день 

готуючи сімейну вечерю, очікує за виконання цієї дії винагороду від чоловіка (або 

ж дітей). Ця винагорода може прийматись у різних втіленнях, починаючи від 

нематеріальної форми (подяки опісля прийому їжі) та закінчуючи очікуванням 

реальної фізичної допомоги навзаєм. Чоловіком ця дія може сприйматись як 

обов’язковий ритуал з боку жінки в контексті сімейних відносин, і він не буде 

надавати очікуваної винагороди, що і слугуватиме джерелом конфлікту. Варто 

зауважити, що термін очікування винагороди та розмір винагороди буде 

варіюватися залежно від типізації дій. Так, дії, що вважаються традиційно як 

жіночі й чоловічі (наприклад, готування їжі, прибирання квартири або ж 

виконання дрібного хатнього ремонту чоловіком), супроводжуються очікуванням 

більш простих винагород. Готуючи кожного дня вечерю, дружина не буде 

очікувати пишного букета як подяку. А от здійснюючи дію більшої ваги (вага дії 

буде визначатись на індивідуальному і сімейному рівні), учасники взаємодії 

очікують більш цінних винагород (цінність винагороди визначається так само, як і 

її вага ). П. Блау [197], доповнюючи теорію обміну Дж. Хоманса, робить свій 

внесок у розуміння мікропроцесів на основі соціального обміну. Свої ідеї автор 

втілює у чотирирівневу схему, що еволюціонує від елементарного рівня 
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соціального обміну до соціальних змін на макрорівні. Як винагорода за певні акти 

обміну може бути соціальне схвалення, повага, статус або ж практична допомога. 

Автор зазначає, що концентрація засобів для задоволення потреб інших людей дає 

людині певну владу. Такий саме розподіл ми можемо спостерігати в родинах у 

контексті нерівного шлюбу за критерієм матеріального становища, коли 

матеріальні ресурси обумовлюють концентрацію владних повноважень у когось з 

подружжя. У той же час диференційована в родині влада може спонукати до 

нерівномірного отримання винагород, коли, наприклад, член подружжя, що має 

більше влади, вимагає більших винагород (можливо частіше психологічних, аніж 

матеріальних), не даючи натомість рівноцінної віддачі. 

     Схожим на теорію обміну є підхід Д. Тібо і Г. Келлі [233], що пропонують свою 

«теорію взаємодії результатів» у межах теорії раціонального вибору. у центрі 

уваги ідея про існування взаємного обміну винагородами і покараннями в 

контексті інтеракції. Незалежними змінними є можливості взаємного контролю, 

якими володіють члени колективу. Вважається, що контроль опосередковується 

здатністю впливати на результати дій іншого. Продукти взаємозалежних відносин 

є залежні змінниі (норми, ролі, влада). Автори використовують поняття 

екзогенних  та ендогенних факторів. Екзогенні фактори містять індивідуальні 

потреби, подібність або відмінність установок, цінностей учасників взаємодії. 

Екзогенні фактори володіють певними властивостями: дистантність (можливість 

отримання більшої кількості нагород при малій дистанції і ускладнення їх 

отримання при збельшенні дистанції через необхідність більших зусиль з метою 

підтримки інтеракції), компліментарність (здатність забезпечити учасника 

комунікації певною винагородою, яку сам учасник отримати не може). Прикладом 

впливу фактора дистантності може бути ситуація відрядження або роздільної 

відпустки у подружжя. Територіальна розрізненість локації перебування членів 

подружжя унеможливлює використання звичних методів контролю поведінки та 

дій (а звідси і отримання / надання винагороди як успішного результату дії), що 

змушує вдаватись до альтернативних, але менш ефективних способів. Друга група 

факторів – ендогенні, що виникають у ході взаємодії, корегують, чи буде дійсно 
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досягнуто результат (на основі врахування всіх сприятливих та несприятливих 

умов для досягнення мети), і випливають вони з послідовності дій учасників діади. 

Автори зазначають, що індивід може корегувати свою поведінку з метою 

досягнення найкращого результату на основі отримання покарань і зберігати 

певний проявлений тип поведінки у разі отримання винагороди. Ідеї цих 

дослідників можна використати для пояснення утворення пари як такої. Для цього 

варто звернути увагу на таку їх цитату: «Якщо припустити, що в багатьох сферах 

цінностей індивід потребує соціальної підтримки своїх думок та установок, то той, 

хто з ним погоджується – слугує винагородою. Таким чином, дві людини, що 

мають аналогічні цінності, можуть становити один для одного винагороду просто 

експлікацією своїх цінностей» [233, c. 43]. Отже зауважується, що у 

міжособистісних стосунках у контексті шлюбно-сімейних відносин винагорода 

може набувати вигляду соціальної підтримки, та наголошується на важливості 

згуртування навколо спільної цінності для повноцінного, «вдалого» обміну між 

діадою чоловік–дружина. Такі умови сприятимуть досягненню позитивних 

наслідків взаємодії, а це, в свою чергу, позитивно впливатиме на подружні 

стосунки. Основним технічним прийомом, яким користуються Д. Тібо і Г. Келлі є 

матриця результатів. Вона будується таким чином, що в таблиці фіксується весь 

можливий сценарій поведінки для кожного учасника взаємодії, а також міститься 

інформація про витрати та отримані винагороди. Автори наголошують, що під час 

взаємодії сторони стикаються з певною часткою невизначеності стосовно 

результатів взаємодії, оскільки вони можуть володіти неповним або хибним 

знанням стосовно ситуації чи другого учасника взаємодії. Така ситуація 

«недознання» змушує учасника комунікації здійснювати певні численні спроби та 

порівняння альтернатив з метою отримання винагороди. Для побудови матриці 

також використовується поняття влади одного учасника діади над іншим, що 

полягає в здатності контролювати винагороди-витрати. Таким чином автори 

виділяють два типи контролю: фатальний (коли один учасник повністю визначає 

результат для іншого, незалежно від того, які будуть дії іншого) та поведінковий 

(коли жоден з учасників не може повністю визначити результат для іншого, але 
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має для цього певні засоби у вигляді власних стратегій). Матрицю такого типу 

можна побудувати і для діади подружжя з урахуванням поведінкового та 

фатального типів контролю. 

     Американський представник теорії раціонального вибору Дж. Коулман 

здійснив аналіз раціональних аспектів укладання шлюбу і показав, що в процесі 

дошлюбної поведінки індивід шукає якомога більш привабливого партнера за 

певними параметрами (зовнішні характеристики, рівень прибутку, 

інтелектуальний розвиток). Укладання шлюбу автор описує за аналогією з 

«дилемою в’язня», основна ідея якої полягає в тому, що гравець (в’язень) не 

завжди буде співпрацювати з іншими, навіть якщо це в його власних інтересах, а 

прагне максимізувати лише свій власний виграш, нехтуючи іншими. Для 

розуміння шлюбної взаємодії через призму теорії раціонального вибору можна 

використати приклад Дж. Коулмана, який демонструє у своїй роботі «Парадигми в 

соціології» Д. Іванов «Якщо обидва укладають шлюб по любові, то кожен 

здобуває турботу і так само докладає зусиль для створення теплих відносин, 

витрачаючи на це час і сили, тобто у такому разі виграш отримують обидва 

учасники шлюбно-сімейних відносин. Проте можливий варіант, коли лише один з 

учасників бере шлюб по любові, а інший – з розрахунку, то можливі два вектори: 

або один з них виграє, оскільки здобуває не втрачаючи, або один з них програє, 

оскільки віддає не отримуючи навзаєм. У разі коли ж обоє укладають шлюб по 

розрахунку – жоден не виграє» [61, c. 24]. Отже, з позицій цієї теорії можна робити 

припущення про мотивації укладання шлюбу, а також специфіку його перебігу на 

основі векторів дії «кооперація» або «ухилення» з метою отримання своєрідного 

«виграшу» (в ідеалі вирішення ситуації або ж результат взаємодії принесе виграш 

для обох учасників взаємодії). Дж. Коулман у своєму розумінні раціоналістичної 

природи також використовує поняття соціального капіталу як ресурсу для 

досягнення мети та, зрозуміло, отримання винагороди. «Цей капітал соціальний по 

своїй суті, і більшість його форм є результатом дії кількох чи багатьох людей. 

Рішення кожного з них мають наслідки для всіх інших. Наприклад, сім’я вирішує 

переїхати в інше місто, керуючись тільки своїми інтересами. Однак член цієї 
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родини може бути лідером у місцевому співтоваристві або організатором 

молодіжної групи, і тому його від’їзд послабить норми співтовариства, а це 

вплине на багатьох людей за межами даної сім’ї» [203, c. 593]. 

     Наступна запропонована до огляду теорія – теорія символічного 

інтеракціонізму – виникла як «реакція на структурно-функціоналістські 

макротеорії, що ігнорували вивчення ролі міжособистісної взаємодії (інтеракції) у 

створенні і функціонуванні соціальних структур» [155, c. 84]. Основну увагу вона 

приділяє особливому виду інтеракції, під час якої люди не просто реагують на дії 

іншого індивіда, а визначають та інтерпретують їх певним чином. Досвід 

символічних інтеракціоністів представлений двома школами: чиказькою і 

айовською. Представники чиказького напряму в центр уваги ставлять інтеракційні 

процеси. Інтеракція опосередкована використанням символів, їх інтерпретацією та 

наділенням значенням. Першочергові наробки в контексті цієї теорії належать 

Дж. Міду [105]. Хоча Дж. Мід не опублікував жодної своєї книги і друковане 

видання його ідей, частіше за все, є кристалізацією мідівських  знань його 

послідовниками, розробки автора є популярними та набули подальшого розвитку і 

в сучасних умовах. Оскільки суспільство і соціальний індивід, за Дж. Мідом, 

конструюються внаслідок сукупності процесів міжіндивідуальної взаємодії, то, 

виділення «Я» – процес цілком соціальний. У центрі уваги дослідника –

 міжіндивідуальна інтеракція. Для здійснення успішної взаємодії її учасники 

мають володіти здатністю до інтерпретації значень і намірів один одного. Це  

може бути здійснено завдяки процесу, який у мідівській теорії посідає одне з 

провідних місць – прийняття ролі. Можна виділити два види прийняття ролей, що 

характеризуються двома фазами у розвитку особистості. Перший вид індивід –

 приміряє на себе ролі і копіює поведінку конкретних людей. Саме в цьому 

контексті ми можемо звернути увагу на необхідність «соціально коректної» 

поведінки батьків для дитини, що намагається їх наслідувати. Друга ж фаза 

відбувається за рахунок генералізації соціально-психологічних установок інших 

людей, так званий «узагальнений інший», що в уяві індивіда підкорюється 

всезагальним абстрактним правилам поведінки, виконання яких дозволяє 
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підтримувати існування соціальної системи. Поведінка індивіда в групі є 

«результатом прийняття певним індивідом установок інших по відношенню до 

себе з подальшою кристалізацією всіх цих окремих установок в єдину установку 

або точку зору, котра може бути названа установкою «узагальненого 

іншого» [218, c. 90]. У цьому руслі ми можемо вести мову про необхідність 

вивчення впливу батьківської сім’ї на новостворену родину та відтворення нею 

певних типів поведінки, що були притаманні батьківській родині. 

     Автор теорії «дзеркального Я» (looking-glass self) Ч. Кулі у своїх міркуваннях 

над соціальною природою індивіда пропонує керуватись такими постулатами: 

     1. У процесі взаємодії один з одним люди здатні уявляти, як вони 

сприймаються «узагальненим іншим». 

     2. Люди здатні усвідомлювати характер реакцій-відповідей узагальнених 

інших. 

     3. Люди розвивають почуття гордості або пригніченості в залежності від того 

яким їм бачиться уявлення узагальнених інших [204, c. 183 – 184]. 

У розвиток ідей соціологічного погляду на сім’ю Ч. Кулі вносить ремарку про те, 

що первинні групи, серед яких сім’я посідає чільне місце, відіграють важливу роль 

у формуванні соціальної самості дитини, зазначаючи, що якщо батьки поважно 

ставляться до своєї дитини, то це віддзеркалюється на дитині таким чином, що 

вона починає поважати себе, а це, в свою чергу, відображається на адекватності 

соціальних вчинків. «Дитина присвоює видимі дії своїх батьків або няні, свій 

вплив на котрих вона усвідомлює таким же самим чином, яким вона усвідомлює 

одну з частин свого тіла або яку-небудь іграшку, і вона намагається щось робити з 

цією своєю новою власністю» [81, c. 320 – 321]. Також важливою є ідея Ч. Кулі 

про те, що саме батьки сприяють формуванню в дитини своєрідних очікувань, і 

якщо, наприклад, дитину надмірно вихваляти, підносити її фемінні чи маскулінні 

прояви, то це в майбутньому буде виражатись у потребі дитини у зовнішньому і 

постійному схваленні та захопленні. 

     Своє бачення первинних груп подаж Т. Шибутані у роботі «Соціальна 

психологія» [184]. Він вважає, що первинна група складається з людей, відносини 
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яких один з одним наближаються до позитивного полюса на континуумі 

соціальної дистанції. Для первинної групи характерна інтимність, що набуває 

вираження в існуванні спільних секретів, встановленні системи спеціальних 

значень та особливих поглядів на світ, порівняно більшою відкритістю, 

відвертістю. Автор звертає увагу на те, що не будь-яка сім’я може бути первинною 

групою, пояснюючи це тим, що в суспільствах у яких індивіди підбирають собі 

шлюбну пару через шлюбних маклерів та родичів, чоловік та жінка можуть бути 

ввічливими один до одного, але залишатись сторонніми в усіх питаннях. Кожен 

член первинної групи оцінює інших та сам отримує оцінку, що згодом дозволяє 

встановлювати шаблони «прагнень» та «відсторонення». Також значущою є ідея 

Т. Шибутані про важливість емоційної атмосфери в первинній групі, від якої 

залежить самопочуття людини [184, c. 338 – 340] Таким чином, аналіз сім’ї може 

бути здійснений через погляд на сімейну згуртованість, успішність сімейної 

інтеракції. 

     Г. Блумер [20], репрезентуючи ідеї Дж. Міда, говорить про ідею існування 

особистісного Я (self), що свідчить про людську можливість ставитись до себе, як і 

до інших людей, тобто робити себе об’єктом рефлексії. Саме за допомогою цього 

механізму саморефлексії і відбувається інтеракція індивіда із зовнішнім світом, 

оскільки в основі цього процесу лежить механізм формування значень. 

Формування значень – це комунікативний процес, у ході якого індивід вирізняє 

предмет, оцінює його, надає йому значення і вирішує діяти на основі цього 

наданого значення. Г. Блумер виражає ідею Дж. Міда про те, що «людське групове 

життя є сутнісною умовою виникнення свідомості, розуму, світу об’єктів, 

людських істот як організмів, що володіють «Я», і людської поведінки в формі 

конституювання актів» [198, c. 535]. Здатність індивіда до рефлексії дає 

можливість емпірично зафіксувати основи саморепрезентації, самопочуття та 

самосприйняття, що є важливим етапом для вивчення учасників шлюбно-сімейних 

відносин, особливо з метою психологічної корекції та допомоги. 

     М. Кун – представник айовської школи символічного інтеракціонізму, своїм 

завданням вбачав емпірично довести деякі положення мідівської теорії, а також 
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внести чіткість у визначення понять і дещо їх модернізувати. М. Кун наголошує, 

що поведінку не можна передбачити, оскільки установки особистості, що 

виникають у процесі інтеракції, не мають стабільного характеру. М. Кун та його 

прихильники розглядають особистість як структуру соціальних установок, що 

формуються на основі інтерналізації ролей. Визначаючи поняття особистості, 

М. Кун зауважує наступне: «операціонально сутність особистості можна 

визначити як відповіді, які індивід дає на питання «хто я такий?», що звернене до 

самого себе, або ж питання «хто Ви такий?», що звернене на нього іншою 

особою» [213, c. 49]. Важливо відзначити таку заслугу М. Куна як розроблення 

методики «twenty statements self attitude test», або тесту «Хто я?», основна ідея якої 

полягає в тому, що індивіду необхідно за 12 хвилин дати 20 різноманітних 

відповідей на звернене до самого себе єдине питання «Хто я такий?». Отримані 

результати аналізуються за допомогою шкали Гутмана і контент аналізу, 

внаслідок чого зібрані дані розподіляються на дві групи відповідей: консенсуальні 

(що характеризують статус і роль індивіда, наприклад, студент, мати, дочка) і 

субконсенсуальні (що належать до індивідуальних характеристик, наприклад, 

щасливий, веселий, добрий). На основі проведення такого дослідження автори 

дійшли висновку, що найбільш вагомими для особистості є рольові позиції, 

оскільки вони вважаютьсяпровідними в ієрархіях, побудованих індивідами під час 

проходження тесту. М. Кун стверджує, що «індивід формує свої плани поведінки 

згідно з виконуваними ролями і наявними статусами у групах, з якими індивід 

себе ідентифікує, тобто у своїх референтних групах. Його ставлення до себе як до 

об’єкта є найкращим ідентифікатором цього плану поведінки» [213, c. 45]. Варто 

зазначити, що цей тест є результативною методикою для аналізу учасників 

сімейної взаємодії, оскільки містить компоненти, що розкривають сімейні інтенції, 

серед яких суттєву інформацію містять блоки про соціальне Я і проспективне Я, 

котрі демонструють сімейні орієнтації. 

     Прагнення людей до маніпуляції враженнями один одного зацікавило 

представника драматургічного аналізу І. Гофмана. Неординарність 

гофманівського підходу полягає в його спробі розглядати реальних членів 
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суспільства як акторів, при цьому використовуючи театральну термінологію для 

пояснення їх поведінки. Весь зміст рольової поведінки І. Гофман зводить до 

прагнення актором створити певне враження, викликати певні реакції в аудиторії, 

що споглядає за його життєвою виставою. Для створення певного іміджу актор 

вдається до маніпуляції / контролю над власними словами та діями. Свою увагу 

І. Гофман приділив особливому типу реальності, що має місце лише в соціальних 

ситуаціях, у яких учасники присутні фізично і мають безпосередню можливість 

реагувати на дії один одного. Цю реальність І. Гофман визначає як «порядок 

взаємодії», розуміючи під ним інтеракцію «обличчям до обличчя» («face-to-face»). 

Також зацікавленість дослідника поширюється і на ті ролі та своєрідні «маски», 

що натягують на себе люди, прагнучи видати себе не за тих, ким вони є насправді. 

Взаємодіючи «обличчям до обличчя» індивіди вступають один з одним у 

культурнообумовлені пізнавальні відносини, що підлягають, за гофманівською 

термінологією, поняттю «виконання». Під час процесу самовираження акторів (що 

і є способом скласти про себе враження перед іншим індивідом) комунікація може 

відбуватись на двох рівнях: довільне самовираження, що демонструє інформацію 

про індивіда, і мимовільне самовираження, яке мимоволі видає істину сутність 

актора (це може бути ненароком здійснений жест). Такі театральні аналогії 

І. Гофмана можуть бути застосовані для пояснення сімейних відносин. Якщо 

уявити обох членів подружжя – чоловіка та дружину – як акторів, то їх «виставу» 

можна вивчати на рівні міжособистісної взаємодії, а також у руслі дослідження 

спільної гри подружжя перед спостерігачами, що перебувають за межами родини. 

Варто зазначити, що перспектива застосування цієї теорії може знайти своє 

втілення шляхом перенесення локації інтерактивних процесів з реального 

фізичного простору до простору віртуального. 

     Представник етнометодологічного підходу Г. Гарфінкель вводить у наукове 

поле такі поняття, як «фонові очікування» (застосовуються як схеми інтерпретації 

реальності, є прихованими правилами поведінки, що регулюють, упорядковують 

ситуацію), «індексні вирази» (судження, значення якого реципієнт не може 

зрозуміти без знання соціального контексту того, хто ці вирази висловлює), та 
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продукує появу методу етнографічного аналізу, що отримав назву «гарфінкелінг» 

(який спрямовнаий на виявлення цих «фонових очікувань»). На основі своїх 

досліджень автор дійшов висновку, що «соціальна стандартизація загальних 

уявлень, незалежно від того, що стандартизується, опосередковує дію особистості 

на спостережувані події і забезпечує їй підґрунтя для виокремлення відхилень від 

уявно нормального перебігу подій» [30, c. 64]. Такий висновок може бути 

використаний для дослідження буденного життя подружніх пар та їхнього 

очікування щодо стандартизованих форм поведінки і зміни реакцій при 

невідповідності такого роду поведінки. Базуючись на принципах цієї теорії, можна 

здійснювати моніторинг у сфері статево-рольового розподілу обов’язків у 

подружжя та співвіднесення його реального стану з бажаним / очікуваним. Якщо 

врахувати, що до основних функцій фонових очікувань належатьстандартизація і 

типізація взаємодії, її орієнтація і координація, а також корекція перебігу подій –

 то їх вивчення є важливим етапом для розуміння сімейних відносин. Можна 

припустити, що фонові очікування подружніх пар при збігу сприятимуть вищому 

рівню задоволеності шлюбом, а у разі розбіжності – будуть викликати відчуття 

віддаленості. 

     Серед вагомих здобутків радянських соціологів варто відзначити здобутки 

А. Харчева. [171], якому вдалося зафіксувати діалектичний зв’язок виробничої та 

невиробничих сфер життєдіяльності через розуміння побуту як позавиробничої 

сфери людського буття. Побут, таким чином, визначався як організація 

споживання, що екстраполюється як на матеріальні й духовні цінності, так і на 

суб’єктивні людські цінності. Роботи А. Харчева характеризуються ретельним 

виявленням зв’язків всередині сім’ї та відносин в сім’ї як соціальному явищу з 

категоріями історичного матеріалізму (доречно згадати, що А. Харчев був 

керівником структурного підрозділу, що займався проблемами сім’ї у головному 

академічному інституті радянської соціологічної асоціації). У роботах іншого 

радянського науковця – С. Голода – основну увагу приділено структурі й 

характеру внутрішньосімейних відносин. Автор переконаний, що важливо 

враховувати історичні тенденції суспільного розвитку в цілому та історичного 
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розвитку індивідуальності. С. Голод зосередився на дослідженні сімейної 

життєдіяльності в своїй тотальності, з виокремленням цінностей шлюбу, 

факторами формування яких є адаптаційний синдром, інтимність та автономія. 

Автор виділяє три ідеальні типи сімейних відносин: патріархальний 

(традиційний), дітоцентристський і подружній (відповідно – і три типи сімей). Усі 

три типи належать до західноєвропейської культури, але мають різну поширеність 

і представленість. Прихованою основою для такого роду класифікації слугувало 

відношення влади (домінування-підкорення): при домінуванні батька родина 

вважається традиційно патріархальною, при домінуванні капризів / інтересів 

дитини – дітоцентричною, при рівності подружжя і підкореному становищі дітей – 

подружньою. Виділяючи три ідеальні типи С. Голод зауважує: «чим багатше та 

різноманітніше типи і моделі сім’ї, тим вони зовнішньо менш стійкі. І це – плата 

за прогрес» [37, c. 104].   

     Різноманітність теоретичних підходів в межах мікропарадигмального підходу 

дає можливість осягнути внутрішні процеси сімейних відносин у їх динаміці, 

виявити чинники формування їх специфіка, зафіксувати їх перебіг на основні 

характеристики. Проте, зважаючи на основні критичні зауваження до даного 

підходу, наукове вивчення сімейних відносин може бути здійснено у 

альтернативному напрямку, котрий долає основні недоліки підходу. 

     Альтернативний спосіб розуміння сімейних відносин пропонується у 

системному підході, що виник як «реакція на невідповідність складності об’єкта 

засобам класичного аналізу» [128, c. 91]. 

     Системний підхід не є суто новим принципом пізнавальної та практичної 

діяльності, проте його застосування є більш поширеним у точних науках, аніж 

соціальних. Варто відзначити, що «перевагою системного підходу до розуміння 

сім’ї в тому, що створюється перш за все можливість існування багатоманітності 

теорій і концепцій, сконструйованих в рамках метатеорії, якою по суті є системна 

теорія, що являє собою міжсистемний підхід» [10, c. 97]. Будучи розробкою 

біолога та математика Л. Берталанфі, що запропонував «загальну теорію систем», 

дана методологія характеризується математичною виваженістю та логічною 
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чіткістю, проте її використання не обмежене лише точними науками. Досвід 

застосування теорії систем до вивчення сімей в психологічній науці демонструє 

М. Боуен. Розроблена автором теорія містить шість концепцій і оперує двома 

основними змінними: рівень тривоги та ступінь диференціація Я. Оперуючи 

поняттям «емоційної системи» М. Боуен описує сім’ю в якості емоційного поля, 

зосереджуючись на витоках та причинах виникнення психологічних проблем і 

особливостіх їх перебігу.  

     Основним принципом системного підходу є те, що при вивченні соціальної 

системи він визначає склад, структуру та властивості елементів системи, їх 

взаємодію, наявність підсистем і їх ієрархії, вплив зовнішнього середовища на 

систему, положення системи в середовищі, її функціонування та розвиток. Це дає 

можливість говорити про доречність застосування системного підходу до 

вивчення сімейної сфери. 

     Теорія сімейних систем розглядається американським професором в галузі 

соціології сім’ї Р.  Хамондом [211] як дуже потужний інструмент для вивчення 

сім’ї. В контексті цієї теорії сім’ю варто розуміти як складну, динамічну 

сукупність підсистем. Теорія сімейних систем робить наголос на тому, що процес 

утворення пари включає розвиток нової структури стосунків, а також процес 

взаємного пізнання. Вирішальне значення для утворення пари має визначення та 

окреслення її нових меж. Поступово партнери визначають свої стосунки з 

найближчим соціальним оточенням: своїми сім'ями, друзями, одне з одним. У 

стосунках відбувається низка формальних і неформальних змін, таких як ритуал 

одруження, який повинен офіційно окреслити нові межі сімейної пари. 

     Прикладом успішного застосування методологічних парадигм системної 

соціології до сімейної сфери є розробка ООН «Families in the Process of 

Development» [206]. Також серед здобутків системного підходу до вивчення сім’ї 

варто відзначити такі: комп’ютаційна теорія соціальних систем та агентів [46; 47] 

та математичні моделі сім’ї [45; 190; 209]. На теренах України здобутков в області 

вивчення сімейної сфери із застосуванням системного підходу є робота 

О. Козаченко [73]. Аналізуючи основні теоретичні підходи до вивчення сім’ї  та 
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базуючись на основних перевагах системного підходу автор визначає його як 

найбільш релевантний для дослідження багатопоколінної сім’ї. Результатом 

застосування системного підходу до вивчення багатопоколінної сім’ї стало 

виокремлення структурних елементів сімейної системи, а саме: батьківська, 

подружня, сиблінгова, свояцька та прабатьківська підсистеми. Визначення поняття 

сімї автором також здійснюється в межах системного підходу і набуває 

наступного вигляду: «багатопоколінна сім’я буде розглядатися як соціальна 

система, що складається із взаємопов’язаних особистісної, міжособистісної, 

підсімейної та сімейної субсистем, в якій три (або більше) поколінь пов’язані між 

собою або спільним/близьким місцем проживання та спільним побутом, або / і 

тісними економічними, соціокультурними та психологічними зв’язками» [74, 

с.  54]. 

     З огляду на вищесказане можна зроботи виснок, що системний підхід 

поступово втілюється в якості функціонально спроможної методології для аналізу 

систем соціального характеру і набуває свого розвитку в межах вивчення сімейної 

системи.  

 

1.2. Соціологічний досвід розуміння дошлюбної і шлюбної поведінки та їх 

емпіричне дослідження 

 

     Науковий інтерес до дошлюбної поведінки зазвичай виявляється під час 

дослідження вже утвореної сім’ї та розглядається як компонент комплексного 

вивчення пари. Шлюбна поведінка є частішим об’єктом дослідження, оскільки 

саме вона детермінує безліч внутрішньосімейних процесів та впливає на 

результати взаємодії.  

     При вивченні дошлюбної поведінки дослідники часто звертають увагу на 

поняття готовності до шлюбу. Так, на етапі дошлюбної поведінки саме 

усвідомлення готовності до шлюбу буде одним із факторів подальшого вступу у 

шлюб. Визначення готовності до шлюбу базується на основі компонентів, які до 

неї входять, проте загалом готовність до шлюбу можна охаректеризувати як 
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«систему соціально-психологічних установок особистості, що визначає емоційно-

психологічне ставлення до способу життя, цінностей шлюбу» [186, c. 118]. Будучи 

інтегральною категорією, готовність до шлюбу включає в себе багато аспектів. 

Серед С. Ковальов виділяє такі: 

     – готовність узяти на себе нову систему обов’язків щодо свого шлюбного 

партнера, майбутніх дітей, відповідальність за їхню поведінку; 

     – розуміння прав і чеснот інших членів сімейного союзу, визнання принципів 

рівності в людських відносинах; 

     – прагнення до повсякденного спілкування і співпраці, узгодження взаємодій із 

представниками протилежної статі, що, у свою чергу, передбачає високу етичну 

культуру стосунків; 

     – уміння пристосуватися до звичок і рис характеру іншої людини, розуміння її 

психічних станів [70].  

     Також важливим для розуміння етапу переходу від дошлюбної до шлюбної 

поведінки є аспект вивчення мотивації укладання шлюбу. Л. Шнейдер виділяє три 

мотиви щодо створення шлюбу:  

     1) мотив «факт шлюбу». Головна рушійна сила в цьому разі – намір укласти 

шлюб. Часом це відбувається під впливом інших агентів, з закликами на зразок 

«Вже час!». При цьому інша людина є лише засобом для виконання заповітного 

бажання – одружитися або вийти заміж. Загалом неважливо, який саме партнер 

поруч. Причому нав’язування та укорінення цього мотиву відбувається за 

допомогою соціалізаційних агентів – батьків, що висувають до своєї дитини 

вимогу одружитися. Часто це відбувається на тому етапі, коли «потенційний 

наречений / наречена» ще не усвідомлюють соціальної ролі створення сім’ї та не 

мають власних інтенцій та бажань для укладання шлюбу. Варто зауважити, що 

таке батьківське «спонукання» до укладання шлюбу частіше стосується жіночої 

статі. У цьому разі наявний  стереотип про статус «старої діви». Середній вік осіб, 

які вперше взяли шлюб, за типом поселень в Україні та регіонах у 2013 році для 

міського населення становив:  27,6 року для чоловіків і 25,3 року для жінок.  У 

сільській місцевості середній вік становить 26, 3 для чоловіків, а  для жінок – 23,3 
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року [116, c. 90]. Аналіз динаміки цього процесу продемонстрував, що середній 

вік першого шлюбу з роками збільшується. Так, наприклад у 1990-му він 

становив: 24,1року – чоловіки і 21,9 року жінки у міських поселеннях та 24,4 року 

чоловіки і 21,5 року жінки у сільських поселеннях [116, c. 82]. Цікаво, що 

розбіжність між середнім шлюбним віком у 1990 році між сільським та міським 

населенням невелика, натомість сучасний шлюбний вік зріс і відмінності залежно 

від типу поселення є більш вираженими; 

     2) мотив «певний тип шлюбу». Цим мотивом користуються більш впевнені 

люди, вони орієнтуються на такого партнера, який здатний здійснити їхні мрії і 

відповідає уявленню про престижний варіант шлюбних відносин. Цей тип шлюбу 

може бути привабливим з точки зору підвищення власного соціального статусу за 

рахунок статусу шлюбного партнера; 

3) мотив «певної людини». Обранець сприймається як конкретна реальна людина, 

з усіма слабкостями і недоліками. Робиться свідомий вибір з установкою на 

прийняття певної людини [186, c. 158 – 159]. Проте дуже часто образ цієї 

конкретної людини є штучно сконструйованим (засобом впливу масової 

інформації або ж шляхом ідеалізації образу партнера в батьківській сім’ї). І пошук 

людини, що задовольняла б задані критерії, іноді виявляється довготривалим і 

трудомістким процесом. 

     Провідний спеціаліст в області психології А. Добрович виділив групу мотивів, 

що спонукають людину укладати шлюб, і які найчастіше не усвідомлюються. До 

них він відносить: «спільність інтересів, виражене самолюбство, пастка 

неповноцінності, інтимна вдача, взаємна легкодоступність, жалість, вигода, 

помста, страх самотності. Ці мотиваційні модифікації можуть бути усвідомлені, і 

тоді, за умови, що люди не лукавлять самі з собою, наміри серйозні, а 

відповідальність за сімейне життя приймається в повному обсязі, є шанс, що шлюб 

може виявитися успішним» [186, c. 160]. 

     Серед мотивів пошуку шлюбного партнера, за даними Н. Федотової і 

Л. Філіпової, найбільш часто вказуються «прагнення до статевої близькості, 

бажання піклуватися (ці мотиви частіше відзначаються чоловіками), бажання 
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відчувати турботу, бажання кохати і бути коханими, прагнення знайти подібну 

собі людину, бажання бути зрозумілими (частіше відзначаються у 

жінок)» [62, c. 222]. Мотивація до створення сім’ї сильніше виражена у жінок, ніж 

у чоловіків. Групу факторів у виборі шлюбного партнера, що були об’єднані як 

внутрішні, виділив російський психотерапевт М. Наріцин [113]. Серед основних 

можна назвати принцип вибору шлюбного партнера на основі «батьківського 

сценарію», тобто сформованого батьками ідеального типу, а також моделі 

поведінки, що були представлені у батьківській родині. Серед внутрішніх 

факторів автор називає перший сексуальний досвід (еротичне враження), а також 

виокремлення певних генетичних характеристик як необхідних та важливих: 

«Людина, якій той або інший параметр її тіла або організму не подобається і яка 

не хотіла б, щоб її діти мали подібні проблеми, безсвідомо буде обирати того чи 

ту, у якого у надлишку є те, чого не вистачає» [113, c. 34]. 

     Реалізація мотиваційних інтенцій з приводу укладання шлюбу та усвідомлена 

готовність до шлюбу індивіда відбувається на «шлюбному ринку» з подальшим 

виділенням «шлюбного кола». Шлюбний ринок – це термін, вживаний для 

умовного позначення системи співвідношень чисельностей різних груп населення, 

здатного до шлюбу. Стан ринку визначається кількістю і статево-віковою 

структурою потенційних шлюбних партнерів серед населення певної 

території» [167]. Ситуація на шлюбному ринку може зазнавати змін під впливом 

зовнішніх факторів. Так, внаслідок війни може виникати диспропорція на 

шлюбному ринку, обумовлена чоловічою смертністю і шанси на укладання шлюбу 

у жінок знижуються. До інших факторів регулювання шлюбного ринку можна 

віднести демографічні події (переважання народження жіночої статі над 

чоловічою чи навпаки) і міграційні процеси. Стан шлюбного ринку може бути 

різноманітним залежновід територіальних особливостей. Шлюбний ринок як 

організацію можна вивчати на основі розгляду попиту та пропозиції. Особливості 

попиту будуть коригуватись залежно від демографічних, економічних та 

соціально-психологічних характеристик осіб на шлюбному ринку. 
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     «Шлюбне коло – це сукупність можливих шлюбних партнерів. Шлюбне коло 

визначається системою норм суспільства, а також соціально-економічним 

становищем партнерів, особливостями їх особових якостей» [195]. Прикладом 

створенням обмежень шлюбного кола можуть бути класові, стратифікаційні, 

релігійні обмеження. Проте, володіючи здатністю до створення меж, суспільні 

норми можуть трансформуватись, тим самим руйнуючи встановлені раніше 

бар’єри. Поняття шлюбного кола і шлюбного ринку взаємопов’язані: при 

диспропорції на шлюбному ринку відбувається звуження шлюбного кола. Вибір 

шлюбного партнера здійснюється в межах окресленого індивідом шлюбного кола. 

     У контексті вивчення дошлюбної поведінки ретельні розробки здійснювались 

щодо розуміння чинників вибору шлюбного партнера. Соціальні чинники вибору 

шлюбного партнера у науковому дискурсі описуються теоретичними надбаннями 

у галузі соціології і психології. Прихильники теорії гомогамії вважають, що союз 

може бути створений не між будь-якими чоловіком та жінкою, а лише між тими, 

які володіють певною однаковою «соціальною цінністю». Таким чином коло 

шлюбних партнерів звужується до осіб, що володіють характеристиками, які є 

необхідними з точки зору шлюбного вибору. Ними можуть бути як 

національність, так і близькість за освітнім та духовним рівнем. Соціологічні 

теорії, що розглядають гомогамію як один з основних чинників вибору шлюбного 

партнера, стверджують, що найважливішими характеристиками в цьому сенсі є: 

вік, етнічна належність, соціальний статус, освіта, рівень інтелекту, зовнішність, 

сумісність внутрішнього годинника (тобто так звані сови і жайворонки). 

     Автор теорії доповнюючих потреб Р. Вінч [232] вносить корективи в 

попередньо оглянуту теорію, зазначаючи, що принцип гомогамності може бути 

збережений лише на соціально-культурному рівні. Коли ж ми говоримо про рівень 

особистісних характеристик, то тут діє принцип «протилежності притягуються». 

На думку Р. Вінча, гомогамність вибору шлюбного партнера обумовлена дією 

двох факторів. По-перше, для взаємодії зі схожими за соціальними 

характеристиками людьми «індивіду-шукачу» трапляється більше можливостей, 

ніж у взаємодії з тими, хто володіє відмінними від її власних характеристик, по-
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друге, соціалізація відбувається таким чином, що схожі люди обов’язково у 

пріоритеті. Р. Вінч припускає, що соціально обумовлено те, що об’єкт буде 

відчувати набагато більшу симпатію до того, хто вбачається як собі подібний, 

схожий. Згідно з теорією доповнюючих потреб Р. Вінча індивід буде прагнути до 

максимального задоволення своєї потреби засобом отримання відчуття 

компліментарності у своїх стосунках. 

Інструментальна теорія, що пов’язана з прізвищем Р. Сентерса [202] більше 

акцентується на гендерних відмінностях у виборі шлюбного партнера, 

стверджуючи, що деякі потреби (у чоловіків і жінок ці потреби є різними) більш 

важливі, ніж інші (тут ми можемо говорити про своєрідну ієрархію потреб), і такі 

відмінності краше розглядати в гендерному розрізі. Згідно з цією теорією, люди 

«притягуються» один до одного на основі збігу ієрархії потреб. 

     Теорія «стимул-цінність-роль» Б. Мерстейна [221] базується на прогнозуванні 

міцності взаємовідносин на основі «рівності обміну» (з врахуванням плюсів та 

мінусів кожного партнера та виборі найбільш привабливого для себе варіанту). 

Також у контексті цієї теорії увагу звернуто на серію послідовних стадій 

(фільтрів), з виокремленням трьох: стимул (привабливість партнера), цінність 

(подібність поглядів), роль (відповідність рольових очікувань).  

     Наступною теорією, що допомагає зрозуміти особливості вибору шлюбного 

партнера, є теорія фільтрів, що належить А. Керкгоффу і К. Девісу [215]. Основна 

ідея полягає в тому, що люди застосовують певні фільтри відбору. Найважливіші 

речі вимагають встановлення більшої кількості фільтрів. До цього ряду можна 

віднести і шлюб. Тому на шляху до вибору шлюбного партнера індивід, який 

здійснює пошук, встановлює певну кількість фільтрів. На різних етапах фільтрації 

використовуються різні критерії фільтрів: це може бути і соціальна 

приналежність, і ціннісні орієнтації, і рівень освіченості.  

     Використання поняття соціальної ролі для пояснення вибору шлюбного 

партнера дозволило К. Кочу [110] припустити, що партнери вибирають один 

одного на підставі згоди у виконанні ними ролей у процесі залицяння, а потім і в 

шлюбі. Згідно з цією теорією, малоймовірно, щоб чоловік, що повязує уявлення 
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про роль жінки з веденням домашнього господарства і вихованням дітей, 

одружився на жінці, для якої головне – її робота. Варто також зауважити, що 

головним є не зміст ролей, а згода між партнерами у виконанні цих ролей, тобто 

задоволення відносинами досягається тоді, коли партнер виконує саме ту роль, яка 

від нього очікується, безвідносно до самого змісту ролі. 

Якщо аналізувати досвід радянських дослідників [15; 55; 41; 57;], то в якості 

змінних для вивчення дошлюбної поведінки розглядались переважно соціально-

демографічні характеристики нареченого та нареченої, їх рольові очікування, 

ставлення до шлюбу найближчого соціального оточення, і потім здійснювалась 

оцінка цих змінних як «факторів ризику» шляхом порівняння з парами, що 

розлучились, або такими, що оцінюють свій шлюб як нещасливий.  

     Накопичений досвід вивчення дошлюбної поведінки дозволяє виділити групи 

факторів, що умовно позначені як  фактори  прогностичної успішності / 

неуспішності шлюбу. Так, до факторів-ризиків неуспішного шлюбу відносять:  

     – ранній вік осіб, що укладають шлюб (для різних культур цей вік буде 

різнитись); 

     – пізній вік осіб, що укладають шлюб; 

     –перевищення віку дружини порівняно з чоловіком; 

     –наявність у дружини більш високого рівня освіти; 

       – негативне ставлення батьків до можливого шлюбу; 

     –занадто короткий або занадто довгий період залицяння; 

     –дошлюбна вагітність; 

До факторів, що можуть сприяти міцному шлюбу належать такі: 

     –вища освіта у чоловіка; 

     –оптимальний вік укладання шлюбу і оптимальна тривалість дошлюбних 

відносин (оптимальний період визначається залежно від культурних норм та 

особливостей, але в середньому сягає одного –трьох років); 

     –узгодженість характерів і співпадіння ціннісний орієнтацій та статево-

рольових очікувань [71]. 
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     Це лише невелика кількість факторів, що можуть впливати на особливості 

подальшого перебігу шлюбу, але усвідомлення свого роду узгодженості у парі 

може бути встановлено ще на етапі дошлюбних відносин. 

     Отже, вибір шлюбного партнера є важливим (хоча не завжди цілком 

усвідомленим) кроком у житті індивіда і впливає на подальше його життя. 

Соціологічні опитування свідчать про те, що головним мотивом укладання шлюбу 

люди визначають «любов», що і обумовило зростання зацікавленості до цього 

феномену з наукової точки зору саме соціологів. З-поміж багатьох компонентів, 

які сприяють розумінню дошлюбної та шлюбної поведінки, особливу увагу 

приділимо розгляду саме любові. 

     Проведене у 2010 році дослідження під назвою «Молодь України» [108] 

підтверджує важливість любові як основного мотиву вступу до шлюбу. 

Відповідно до цього дослідження, 60% респондентів-представників сучасної 

молоді першочерговим мотивом укладання шлюбу вказують любов, бажання бути 

поряд з коханою людиною. Друге місце посідає бажання мати поряд близьку 

людину, яка буде з людиною і в горі і в радості. На третьому місці – бажання мати 

дітей.[108, c.36] Також респонденти звертаються до цього поняття, включаючи 

його до факторів, які сприяють міцному шлюбу та впливають на задоволеність 

ним. Підтвердження значущості феномену любові подано у табл. 1[108, с. 36].  

Таблиця 1 

Основні мотиви укладання шлюбу сучасної молоді 

 

Мотиви 

Черговість мотиву Сума 

вибору 
1-й 

мотив 

2-й 

мотив 

3-й 

мотив  

Любов, бажання бути поряд з коханою 

людиною 

60,1 12,7 8,5 81,3 

Бажання мати поряд близьку людину, яка 

буде з Вами у радості і горі  

22,2 31,6 13,0 66,8 

Бажання мати дітей 4,3 27,3 30,2 61,8 
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Бажання матеріально забезпечити себе 2,0 4,6 5,3 11,9 

Бажання мати постійного сексуального 

партнера, узаконити інтимні стосунки  

1,5 5,1 8,2 14,8 

Страх самотності 0,6 1,5 4,5 6,6 

Так прийнято, адже мати сім’ю і дітей – 

обов’язок кожної людини  

1,4 3,9 7,3 12,6 

Виконання бажання (вимог) батьків 0,2 0,8 1,9 2,9 

Бажання мати свою сім’ю і бути 

самостійним 

7,0 11,6 19,0 37,6 

 

     Тема любові є важливою і привабливою для науковців у різних суспільствах. 

Як доречно зауважив Е. Фромм,  навряд чи якесь слово оточене такою 

двозначністю і плутаниною, як слово «любов». «Воно включає все: від любові до 

морозива до любові до симфонії, від легкої симпатії до самого глибокого почуття 

близькості» [170]. 

     Дослідження феномену любові є довготривалою та кропіткою роботою, 

оскільки вимагає акцентуації уваги на тих почуттях, що є спорідненими з цим 

переживанням. Цей феномен заслуговує дослідницьких інтересів оскільки до 

цього часу породжує складності у виокремленні емпіричних референтів для його 

фіксації. Варті уваги дослідницькі напрацювання З. Рубіна, якому вдалося виявити 

компоненти статевої індивідуальної любові, якими є прив’язаність, турбота та 

інтимність (довіра), що у своєму поєднанні забезпечують всебічний душевний, 

інтелектуальний, фізичний комфорт. Ґрунтуючись на уявленнях про внутрішню 

структуру вимірюваних феноменів, З. Рубін розробив «шкалу любові» [227]. 

Елементи шкали відображають три основні напрями: почуття прив’язаності («мені 

було б тяжко жити без…»), почуття турботи про іншу людину («я зроблю що 

завгодно для…»), почуття довіри ( я відчуваю, що можу покластися на …») 

     Роберт Дж. Стернберг узагальнюючи досвід попередників (Берчейд і Волстер) з 

приводу виокремлення різновидів любові розробив Трикутну(триангулярну) 

теорію любові [229]. Візуалізація цієї теорії набуває вигляду трикутника, у якому 
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три компоненти любові представляють три вершини трикутника. Ними є 

інтимність (верхня вершина трикутника), пристрасть (ліва вершина основи 

трикутника) і рішення/зобов’язання (права вершина основи трикутника). У ході 

своїх досліджень автор дійшов висновку, що любов варто розглядати як таку, що 

утворюється завдяки генетично трансльованим інстинктам та імпульсам (на 

біологічному рівні) і, що є дуже важливим аспектом, за рахунок соціального 

навчання, слідування рольовим прикладам. Варіації поєднань трьох компонентів 

любові дають нам змогу виділити вісім типів любові: від відсутності любові (без 

близькості, пристрасті і зобов’язань) до ідеального кохання, що базується на всіх 

трьох компонентах (рис.1) [229]. 

 

 

Рисунок 1. Триангулярна теорія любові Дж. Стернберга 
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Цікавим та корисним у теорії Дж. Стенберга є спостереження про наявність 

зв’язку між рівнем компонентів любові та плином часу:  пристрасть швидко 

досягає свого піку, а потім йде на спад, тоді як інтимність та зобов’язання 

(відданість) з плином часу набирають ваги. 

     Соціологи, торкаючись теми любові, як правило, зосереджені на широких 

соціальних, культурних та інституційних моделях, які відносять до кохання. 

Мікрорівень вивчення кохання належить досліднику Т.Кемперу. Його модель 

базується на двох незалежних факторах, які присутні у будь-яких 

взаємовідносинах – це влада і статус. 

     Т. Кемпер виділяє сім типів любовних стосунків: 

     1) романтична любов, в якому обидва члени пари володіють і статусом і 

владою по відношенню до партнера; 

     2) братня любов, яка ґрунтується на взаємному високому статусі і 

характеризується низькою владою (відсутністю можливості до примусу); 

     3) харизматична любов, у якій один партнер має і статус, і владу, а інший 

тільки статус;  

     4) «зрада» – один партнер володіє і владою, і статусом, а інший тільки владою. 

(прикладом таких відносин, які дали назву цьому типу, може бути ситуація 

подружньої зради, коли для партнера, який розпочав нові відносини, людина 

зберігає владу, але вже не викликає бажання йти йому назустріч, тобто втрачає 

статус) ; 

     5) «закоханість» – коли один із партнерів має і владу, і статус, а інший не 

користується ні тим, ні іншим (ілюстрацією таких взаємин може бути 

одностороннє, або «нерозділене» кохання); 

     6) «поклоніння» – один партнер має статус, не володіючи владою, інший не 

володіє ні статусом, ні владою (така ситуація виникає при відсутності реальної 

взаємодії між членами пари, наприклад, при закоханості в літературного героя або 

в актора, знайомого лише за фільмами); 

     7) любов між батьками і маленькою дитиною (один учасник тут володіє 

високим статусом, але низькою владою (дитина), інший (хтось із батьків) низьким 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


38 
 

статусом, оскільки любов до нього ще не сформувалася, але високим рівнем 

влади [31, c. 113 – 115]. 

     Соціологічний погляд на дослідження любові пов’язаний з іменем Е. Гіденса, 

який критично переосмислює феномен кохання у своїй роботі «Трансформація 

інтимності» [33]. У цьому контексті варто звернути увагу на поняття «чистих 

відносин» в яке автор вкладає позначення ситуації,  коли близькі і тривалі 

емоційні зв’язки встановлюються заради самих же відносин. у відносинах такого 

типу цінності набувають сама емоційна складова та задоволення (це і становить 

те, що Е. Гіденс розуміє як інтимність). Автор розглядає різні види любові. 

«Любов–злиття» – це прояв активної і неочікуваної, несподіваної любові, що 

передбачає рівність в емоційній віддачі та отриманні. Любов такого типу 

характеризується відкриттям себе перед іншим, симетрією, що базується на 

чистих відношеннях. «Любов–пристрасть» є  вираженням родового зв’язку між 

любов’ю і сексуальною привабливістю» [33, c. 62]. Цей тип передбачає 

ідеалізацію іншого, постійне єднання з об’єктом любові, тим самим відриває 

індивідів від рутини та соціальних інститутів. У романтичній любові сексуальні 

відносини відходять на задній план, порівняно з ідеалізацією любові. Романтична 

любов передбачає, що може бути встановлений тривалий емоційний зв’язок з 

іншою особою на основі зв’язків, що внутрішньо властиві самому цьому зв’язку. 

Ця любов є передвісником відносин у чистому вигляді. Саме цей тип любові 

відіграв важливу роль у формуванні людини як культурного типу, а також призвів 

до зміни положення жінки в суспільстві. Але внаслідок невпинного росту 

гендерної рівності та жіночої емансипації цей тип любові став поступатися 

«любові-прив’язаності». Робота «Трансформація інтимності» враховує історичні 

аспекти в розвитку уявлень про інтимні стосунки між чоловіком і жінкою та 

демонструє, які видозміни відбулись у цій формі взаємодії під тиском 

трансформацій. 

     Дослідження феномену любові в контексті міжособистісних відносин може 

бути корисним для розуміння мотивів укладання шлюбу, особливостей перебігу 

партнерської взаємодії та загального рівня шлюбної задоволеності. Цікавим 
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напрямом дослідження можуть стати порівняльні дослідження, що орієнтовані на 

вивчення любові та її інтенсивності в різних розрізах: стаж шлюбу, стать, 

соціальний статус членів подружжя.  

     І на завершення огляду наукового вивчення дошлюбної поведінки 

проаналізуємо досвід емпіричного аналізу цього процесу. Низка наукових 

досліджень з дошлюбної тематики є у доробку російських дослідників Т. Гурко та 

І. Ігнатова. У роботі «Особливості шлюбного вибору в Росії на початку 90-х» [43] 

вони демонструють свої висновки, здійснені на основі дослідження російських 

подружніх пар. У згаданій даній роботі було проаналізовано результати 

дослідження, проведеного за методикою Міннесотського університету «дошлюбна 

оцінка особистісних рис і взаємовідносин (розробники Д. Олсон, Д. Форніер, 

Дж. Друкмен) на прикладі 871 пари, що уклали шлюб у Москві у 1991 році. 

Обробка результатів опитування передбачала три основні шкали: шкала 

позитивної згоди, індивідуальна шкала, спеціальні шкали. Результати проведеного 

дослідження дозволили говорити про превалювання орієнтації на шлюб з метою 

створення сім’ї, а не як засіб узаконення сексуальних відносин. Також висловлено 

припущення про легковажність укладання шлюбу та нераціональний підхід до 

шлюбу у тогочасної молоді. 

     Є. Черняк, яка є членом міжнародної академії інформації ООН, доктором 

філософських наук, зацікавившись питанням дошлюбної поведінки молоді, 

наголошує на тому, що сьогодні припинили діяти традиційні установки на 

дошлюбну цнотливість. Аналізуючи результати всеросійського моніторингу 

Є.Черняк зазначає, що серед лідируючих причин дошлюбного статевого контакту 

респонденти жінки вказують прагнення краще пізнати партнера (33,3% опитаних), 

а респонденти чоловіки – необхідність задоволення сексуальних потреб (22 % 

опитаних). Автор зауважує про те, що існує принциповий збіг позицій у поглядах 

чоловіків і жінок на дошлюбні статеві відносини: цей факт обумовлюється 

проблемою особистісної свободи, вибору життєвої стратегії. Можливість вибору 

сексуального партнера представники молодої інтелігенції розглядають як варіант 

свободи. У статті «Дошлюбна поведінка молоді як фактор стабільності родини» 
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[170] автор зауважує, що головним мотивом укладання шлюбу як у чоловіків, так і 

у жінок, є любов. Цікавим є те, що більше половини наречених (54% жінок і 53% 

чоловіків) не задоволені характером майбутнього партнера, але вважають, що це 

буде легше виправити після укладання шлюбу. 

     Е. Новікова [120], звертаючись до особливостей міського середовища, 

демонструє, як ця локація впливає на дошлюбну поведінку. Міський простір, що, 

на думку автора, наділений характеристиками невизначеності та ціннісно-

нормативного плюралізму, впливає на процес конструювання життєвих стратегій з 

вибору шлюбного партнера молодих осіб. За підтримки кафедри соціальної 

роботи Мордовського державного університету імені Н. Огарюва було проведено 

опитування студентської молоді м. Саран. Е. Новікова зазначає, що «залицяння, 

сексуальність і ціннісні орієнтації молоді відокремлені від матримоніальних 

намірів і мають самостійну цінність»[120, c. 19]. Основний вплив міського 

середовища автор вбачає в тому, що параметри міського життя і міська культура 

формує суперечливі тенденції дошлюбної поведінки. 

     Варто зазначити, що емпіричні дослідження дошлюбної поведінки як окремого 

компоненту не є широко представленими у науковому колі соціологів, а 

розглядаються як додатковий елемент вивчення при аналізі сімейної поведінки 

пари.  Проте, специфіка відносин на дошлюбному та шлюбному етапі вимагає 

розробки та використання спеціальних методик для окремого об’єкту. Вивчення 

дошлюбного періоду міжособистісних відносин може здійснюватись в мехах 

лонгітюдного дослідження, до моніторинг має здійснюватись на визначених 

дослідником етапах темпоральних періодів пари. Вирізнення періоду дошлюбної 

поведінки з сімейних досліджень дасть можливість виявити актуальну наукову 

інформацію з приводу культури дошлюбних відносин, специфіки мотиваційних 

аспектів укладання шлюбу в залежності від тривалості дошлюбних відносин, 

гендерних відмінностей у сприйнятті дошлюбного переіоду, а також аспектів, що 

обумовлюють розірвання дошлюбних відносин. 

     Оглянувши наукові наробки з дошлюбної поведінки, зосередившись на 

суспільно важливому компоненті стосунків між чоловіком та жінкою – любові, 
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перейдемо безпосередньо до шлюбної поведінки. Необхідно розпочати з того, що 

шлюбна поведінка є включеною в більш широку систему – сімейну поведінку. 

Сімейна поведінка разом з міжособистісними взаємовідносинами і 

міжпоколінними зв’язками становить основний предмет мікросоціології сім’ї. Під 

сімейною поведінкою варто розуміти всі специфічні прояви соціальної поведінки, 

які роблять можливим функціонування подружжя-батьківства-родства. Це поняття 

включає в себе шлюбну, репродуктивну та соціалізаційну поведінку. Різноманітні 

прояви поведінкових актів зазначених компонентів і є об’єктом досліджень 

соціальної, психологічної та демографічної наук у першу чергу. Переважними 

напрямами дослідницьких інтересів у сфері шлюбно-сімейних відносин є шлюбні 

дітородні орієнтації, насамперед молоді, що є важливим суб’єктом політичної, 

економічної і соціальної діяльності. Також увага дослідників зосереджується на 

конфліктах, визначенні їх глибини, стійкості та поширеності. Цільові соціально-

демографічні обстеження є необхідними з наступних причин: 

     – для поглибленого дослідження механізму взаємодії шлюбно-сімейних і 

соціально-економічних процесів у контексті цілеспрямованого коригування 

прямих і зворотних демографічно-економічних макрозв’язків; 

     – обумовлені потребою створення засад впливу на сімейний мікроклімат з 

метою збереження національно-культурних традицій щодо гармонізації і 

зміцнення міжособових подружніх, батьківських та родинних стосунків;  

     – спродуковані недостатністю інформації державної статистики (регулярних 

переписів населення тощо) щодо шлюбності та формування і розвитку сімей для 

реалізації цільових потреб науки і практики; [185] 

     Огляд емпіричних досліджень з вивчення шлюбних відносин варто розпочати з 

соціологічного досвіду Н. Лавриненко [85]. Автор презентує аналіз відносин в 

українській сім’ї, виявляючи залежність між соціально-демографічними 

характеристиками чоловіків і їх залученістю в виконання домашньої роботи. У 

результаті було виявлено, що «частіше дружинам допомагають молоді чоловіки 

віком до 24 років і чоловіки після 49 років». Також відмічається залежність між 

освітнім рівнем та включенням чоловіка у виконання хатньої роботи: «більш 
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активними є чоловіки з повною вищою освітою, а найменш активні – з 

початковою (до 9 класів)» [85, c. 146]. Н. Лавриненко звертає увагу і на причини 

розірвання шлюбу, серед яких «психологічна перенавантаженість жінки в шлюбі» 

[85, c. 149] посідає провідне місце. Джерелом виникнення такого роду жіночої 

перенавантаженості може бути неузгодженість статево-рольового родинного 

розподілу, у випадку коли фізичне, розумове та психологічно-емоційне 

навантаження жінки не залишає місця для відновлення сил. 

     Вплив рольових очікувань подружжя на характер сімейного спілкування  

досліджує у своїй роботі Н. Хлопоніна [172]. До компонентів сімейного 

благополуччя автор відносить: успішність сімейно-рольової взаємодії, емоційний 

комфорт, оцінку подружжям рівня конфліктності в міжособистісних стосунках та 

суб’єктивну оцінку задоволеності шлюбом, узгодженість сімейних цінностей. 

Особлива увага в роботі присвячена рольовій структурі в сім’ї, оскільки саме вона, 

на думку автора, за умов наявності узгодженості в цьому питанні забезпечує 

ефективне функціонування сім’ї. У роботі представлений аналіз традиційного та 

егалітарного типу взаємодії, а узгодженість сімейно-рольової взаємодії (внаслідок 

проведеного емпіричного дослідження) була визначена як показник загальної 

узгодженості функціонально-рольової структури сім’ї. 

     Т. Медіна у роботі «Сексуальна функція молодої української сімї: 

соціологічний аспект» [101] окреслює основні тенденції змін, що відбуваються в 

сучасній сімї, акцентує увагу на наслідки так званої «сексуальної революції» та 

визначає інтимізацію та психологізацію як провідний вектор функціонального 

напряму сімейного інституту. Серед ретельно розглянутих автором проблем – 

дошлюбні сексуальні стосунки та проблема репродуктивного здоров’я, що 

«виходять за межіокремого індивіда, сімї, або ж питань охорони здоровя, 

набуваючи соціального змісту, оскільки тісно пов’язані з демографічними, 

юридичними і іншими аспектами, що вимагають вирішення на державному рівні» 

[101, c. 89]. 

     Торкнувшись аспекту про статево-рольовий розподіл, звернемо увагу на 

питання, що є актуальним для дослідження, але ще малорозробленим – питання 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


43 
 

включеності батька у систему взаємодії з дітьми. Тему занепокоєності недостатнім 

включенням батька у догляд за дитиною висвітлює кандидат наук з державного 

управління Т. Кондратюк. Автор у своїй статті [76] на основі визнання 

необхідності впровадження так званої дітоцентричної публічної політики а також 

апелюючи до резолюцій Генеральної асамблеї ООН [220], виступає за більш 

інтенсивне залучення чоловіків до сімейної сфери. Дистанційність батька у 

догляді за дитиною (особливо на початкових етапах життя дитини) продукує 

асиметричність у психологічній відповідальності, збільшує коло виконуваних 

ролей матір’ю та певним чином дистанціює батька від дитини, що у подальшому 

формує своєрідну комунікаційну відстороненість. Л. Кузьміна, у статті «Проблеми 

батьківства в молодій сім’ї» [79] акцентує увагу на поширенні такого явища, як 

«мерехтливий батько». Також автор звертає увагу на те, що очікування дитини і її 

поява є особливим кризовим моментом у житті чоловіка. Внаслідок усвідомлення 

статусу батька у чоловіка відбувається перехід на більш високий рівень 

особистісного розвитку. Проте, особливості сучасних молодих сімей 

проявляються в лише символічній психологічній близькості батька з дитиною, а 

інтеракція є опосередкованою через матір дитини. Перспектива розвитку 

дослідження феномену батьківства може бути спрямована на вивчення взаємодії 

різних груп батьків з дитиною – рідний батько (біологічний), прийомний батько, 

батько-одинак, розлучений батько.  

     Гендерної проблематики торкається соціологічне дослідження «Сім’я та 

сімейні відносини», що було проведено на теренах України у квітні 2009 року 

[150]. У результаті дослідження було підтверджено, що годувальником сім’ї є 

чоловік, за такий розподіл віддали свої голоси 60 % респондентів. Проте, 

відповідаючи на питання, хто є головою родини, чоловіки частіше називають себе 

головними, а жінки ратують за спільне володіння цією роллю. Також це 

дослідження зацікавилось структурою лідерства у сім’ях, що перебувають у 

шлюбах різної тривалості. Дослідження виявило зростання питомої ваги тих 

сімей, у яких рішення приймає жінка (стаж шлюбу сягає від шести років 

подружнього життя).  
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     Дослідження взаємовідносин між чоловіком та жінкою представлені у роботі 

Т. Гурко, П. Босс [125]. У центрі уваги – зміна змісту ролей чоловіка та жінки в 

шлюбі в історичному та культурному контексті. Залучаючи дослідження 

зарубіжних розробників (Хілера, Філбера),а також свої власні (на основі 

опитування 175 молодих подружніх пар у Москві), автори порівнюють уявлення 

про статево-рольовий розподіл між респондентами США та Радянського Союзу. 

Серед основних аспектів треба виокремити високий престиж батьківства у жителів 

США, а також акцентуацію уваги на сприянні залучення матерів до трудової 

сфери. Єдність у поглядах як американських, так і російських вчених полягає у 

тому, що жінці має бути надана свобода вибору «різних моделей поєднання 

роботи, громадської діяльності, родини і батьківських обов’язків»[125, c. 47]. 

Також автори торкаються питання змістового навантаження поняття «голова 

родини» та функціонального навантаження особи, що виконує ці обов’язки, 

комунікативних аспектів сімейних відносин, роблячи висновок про те, що в Росії 

жінки розкриваються у спілкуванні більше, аніж чоловіки, особливо в молодих 

сім’ях. Серед гострих питань, які перебувають у центі уваги цих науковців – 

подружні зради та насилля в сім’ї. 

    Молоді подружні пари часто стають об’єктами наукових досліджень. У своїй 

роботі «Особливості шлюбного вибору в Росії на початку 90-х років» [43] Т. Гурко 

торкається проблематики молодих сімей у великому місті. Дослідниця 

виокремлює щонайменше три поширених сценарії серед молодих сімей міста. 

Перш за все, це «радянський варіант», для якого характернно укладання шлюбу по 

любові, ранній шлюб (що часто пов’язаний з дошлюбною вагітністю), мешкання 

новоутвореної пари найчастіше відбувається разом з батьками одного з подружжя, 

що дозволяє старшому поколінню доглядати за дитиною. Ці групи здебільшого не 

мають вищої освіти, а виплата соціальних пільг по догляду за дитиною є дуже 

важливим джерелом доходу для них. Такий тип є сімейно зорієнтованим. Другий 

поширений тип – це сім’я з двома годувальниками – професіоналами. Такі сім’ї 

створюють люди освідченні, з певною матеріальною базою для подальшого 

спільного життя. Вагітність планується, а дружина повертається на роботу при 
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першій можливості, наймаючи няню або ж доручаючи виховання членам родини. 

Такий тип є професійно зорієнтованим. Родини третього типу базуються на 

розподілі ролей: чоловік–годувальник, дружина – домогосподарка. Частіше за все, 

в таких сім’ях чоловік старше за свою дружину і вже має потужну матеріальну 

базу для сприяння народженню та виховання дитини. Цей тип зорієнтований на 

розваги та споживання. Окрему книгу Т. Гурко [42] присвятила соціологічному 

вивченню батьківства. Проаналізувавши низку досліджень [44; 65;148] автор 

робить висновок щодо одного з найбільш важливих елементів соціокультурної 

трансформації в Росії:«обов’язковість дітонародження, нормативність материнства 

та батьківства зменшується від покоління до покоління» [42, c. 53]. 

     М. Мацьковський [97] також цікавиться проблемами молодої сім’ї, відмічаючи 

актуальність цієї теми у зв’язку з тим, що в перші роки шлюбу формується модель 

майбутньої сім’ї. Також важливість концентрації уваги на молодій сім’ї пов’язана 

з питанням розлучень: приблизно 20% усіх розірваних шлюбів в останні роки 

припадає на сім’ї  зі стажем подружнього життя до двох років, а в родинах зі 

стажем до чотирьох цей показник зростає до 37 відсотків [148, c. 74 – 79]. 

Об’єктом дослідження М. Мацьковського стали молоді сім’ї, в яких подружній 

стаж до пяти років,а кожному з членів подружжя не більше 30 років і цей шлюб є 

першим для обох. Автор робить припущення про те, що задоволеність сімейним 

життям детермінується тим, наскільки чоловік та дружина задоволені окремими 

сторонами сімейного і позасімейного життя та характером подружніх відносин. У 

результаті М. Мацьковський виділяє три типи успішних молодих сімей, що дещо 

перегукуються з класифікацією Т. Гурко. Отже, перший тип «традиційний», з 

орієнтацією подружжя на сімейні цінності. Другий тип – зорієнтований на 

професійні досягнення і розвиток особистості, а третій орієнтується на розваги 

[97, c. 26]. 

     Вивчення дітородних орієнтацій є важливим не лише як загально-теоретичний 

науковий здобуток, а й, перш за все, з точки зору сприяння демографічному 

покращенню. Прикладом соціологічного дослідження демографічної поведінки 

молоді на основі моніторингу 18 регіонів Росії у 2010 році ділиться 
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В. Архангельський [14] Репродуктивні орієнтації мають тісний зв’язок не лише з 

віком укладання першого шлюбу, а й з фактом його реєстрації. Так, респонденти із 

зареєстрованим шлюбом демонструють вищий показник кількості очікуваних і 

бажаних дітей. Серед жінок найвищий показник стосовно очікуваної та бажаної 

кількості дітей належить особам віком 20–21 рік [14, c. 135]. У своїй роботі автор 

також звертає увагу на зниження народжуваності, відкладення моменту укладання 

шлюбу а також відтермінування народження дітей, що є негативним наслідком 

трансформації соціального інституту сім’ї. 

     Взаємозв’язок між репродуктивними установками і рольовим розподілом був 

виявлений у роботі «Детермінанти репродуктивної поведінки населення і фактори 

сімейного неблагополуччя: результати панельних досліджень» Л. Овчарової 

[51]..У ході дослідження було продемонстровано, що розподіл ролей у сім’ї має 

стійкий і сильний вплив на репродуктивну поведінку. Наприклад, у Росії  

найбільше бажання стати батьками демонструють пари, сімейні відносини яких 

засновані на традиційному розподілі ролей, коли практично всю хатню роботу і 

догляд за дітьми здійснює жінка. Проте ймовірність народження первістка вища 

серед сімей з егалітарним типом відносин у сім’ї. 

     Українські науковці також виявляють зацікавленість щодо проведення 

досліджень з метою моніторингу демографічної ситуації шляхом вивчення 

репродуктивних установок.Cоціально-демографічне обстеження «Молодь 

України, 2010» [108] демонструє розподіли відповідей респондентів стосовно 

ідеальної, бажаної та запланованої кількості дітей. Внаслідок цього моніторингу 

було виявлено, що молоді українці здебільшого орієнтується на дводітні сім’ї. 

Також було продемонстровано, що серед факторів, які впливають на готовність до 

материнства / батьківства, першочергове місце серед відповідей респондентів 

посідає стан здоров’я. На другому місці – любов  до дітей та бажання піклуватися 

про них. Варто відзначити, що у жінок фактори стану здоров’я та любові до дітей 

мали більшу значущість для підготовки до ролі матері, аніж для підготовки 

чоловіків до ролі батьків. Чоловіки ж віддали більший відсоток голосів за фактор 

наявності належних житлових умов та стабільності прибутків. У ході дослідження 
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«Сім’я та сімейні відносини, 2009» [91] були виокремлені фактори, на які 

звертають увагу жінки(як молодшого, так і старшого віку), задумуючись про 

планування поповнення в родині. До них можна віднести: стан здоров’я матері, 

стабільність зайнятості батька дитини та обопільність бажання батьків у 

народженні дитини. 

     До актуальних тем належить розгляд сімейних відносин у контексті 

інформаційних змін. Соціолог О. Зубова у своїй роботі «Соціокультурні умови 

трансформації сімейного виховання в добу інформаційного суспільства» [59] увагу 

на вплив інформаційної трансформації на сферу сімейної взаємодії. Головна 

проблема полягає у тому, що набутий батьками у минулому соціокультурний 

досвід не дозволяє повноцінно в інформаційному просторі взаємодіяти з дітьми, 

саме тому отримані навички потребують, щоб їх застосовували оперативніше 

згідно з сучасними інформаційними вимогами. Занепокоєність також полягає в 

тому, що «за відсутності превентивних заходів щодо «відставання» дорослих від 

розвитку культури в третьому тисячолітті можлива маргіналізація цих 

поколінь» [140]. Саме тому вбачається необхідність створення соціально-

педагогічних умов гармонізації взаємодії дітей та батьків в інформаційному 

суспільстві. 

     Особливостям взаємодії між батьками і дітьми присвячено роботк 

Е. Самотаєвої «Особливості взаємин батьків з підлітками у сучасних сім’ях» [147]. 

У роботі представлені статистичні відмінності між сім’ями функціональними і 

дисфункціональними за параметрами: залученість кожного з членів родини в 

взаємодію з дітьми, участь у задоволенні потреб дитини, а також проекція 

дитячого бачення батьківського ставлення до них. Серед зроблених автором 

висновків на увагу заслуговує такий: «Батьки в дисфункціональних сім’ях схильні 

до гіпопротекції у вихованні підлітка і, разом з тим, до потурання йому, 

некритичного задоволення його вимог. Матері не здатні встановлювати для 

дитини будь-яких рамок, заборон» [147, c. 656]. В результаті проведеного 

дослідження було підтверджено гіпотезу стосовно детермінованості дитячо-

батьківських відносин збалансованістю і функціональністю сімейної системи. 
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     Хоча варіативність тем соціологічного інтересу у межах вивчення шлюбної 

поведінки є дуже широкою, для здійснення актуальних наукових соціологічних 

теоретичних та практичних досліджень наукові розвідки, з огляду на сучасні 

глобалізаційні та трансформаційні зміни в суспільстві, можуть своїм 

перспективним напрямом окреслити наступні:  

     – соціоконструюючий вплив середовища проживання на формування 

дошлюбного вибору, шлюбно-сімейних орієнтацій та перебіг шлюбних відносин; 

     – міжособистісна взаємодія подружжя в умовах нових комунікаційних 

інноваційних систем; 

     – міжособистісна подружня взаємодія в межах глобалізаційних змін; 

     – дитячо-батькіські відносини в трансформаційних умовах. 

     Окреслені напрями мають розбудовуватись згідно до актуальних потреб і 

запитів українського суспільства. Їх дослідження має враховувати поширеність і 

укорінення альтернативних форм шлюбу та їх специфіку. 

 

1.3. Темпоральні виміри сімейного життя та кризові аспекти, що їх 

супроводжують 

 

     Становлення сім’ї відбувається невідривно від темпорально-просторового 

вектора. У дослідженні сім’ї саме часові характеристики відіграють важливу роль, 

оскільки в сімейній взаємодії час спільного проживання пов’язується з сімейним 

стажем. Розглядаючи сім’ю як соціоконструюючу мікросоціальну групу, варто 

враховувати, що в «своєму темпоральному соціокультурному розвитку сім’я 

проходить декілька етапів, з яких складається життєвий цикл родини» [29, c. 37]. 

Погляд на родину з точки зору її виникнення, функціонування і розпаду дає 

можливість досліднику встановити точку відліку. За допомогою використання 

статистичних методів можна дізнатися не лише про середню тривалість сімейного 

циклу, а й про найбільш поширені траєкторії сімейних відносин, що, в свою чергу, 

дає змогу прогнозування ймовірностей будь-яких конфігурацій життєвого циклу. 
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     Вивчення сімейного циклу є важливою справою для демографів і соціологів, 

тому це питання набуло широкого дискусійного характеру, і, як результат, існує 

багато поглядів на нього. Так, наприклад, Е. Васильєва пропонує здійснювати 

аналіз життєвого циклу сім’ї з виділенням певних шляхів: «перший шлях 

пов’язаний з вивченням функцій сімей у відтворенні населення, формування сім’ї; 

другий шлях робить акцент на вивченні визначальної ролі початкових стадій 

формування сім’ї, а третій – на прогнозуванні сімейної структури, визначенні 

ймовірності переходу з однієї стадії в іншу; четвертий шлях демонструє 

застосування етапів сімейного циклу для аналізу змін економічного становища 

родини, соціальної мобільності»[22]. 

     Поняття життєвого циклу сім’ї одними з перших використали дослідники Е. 

Дювалль і Р. Хілл на американській конференції з питань сімейного життя. Автори 

визначили життєвий цикл як «періодичні зміні, що відбуваються в сім’ї залежно 

від стажу шлюбу» [5]. Сімейний цикл, що був запропонований авторами, 

складається з восьми стадій. Перша стадія – молода сім’я. У контексті цієї 

класифікації молодою називається сім’я з моменту укладання шлюбу або початку 

спільного життя і до народження першої дитини. На цьому етапі молода пара без 

дітей тільки підходить до обговорення та планування поповнення в родині. У 

центрі уваги подружжя – формування внутрішньо- та позасімейної взаємодії, 

зближення ціннісних орієнтацій, поглядів подружжя. Адаптаційні процеси у 

молодого подружжя без дітей можуть ускладнюватись особливостями сприйняття 

звичок та стереотипів один одного. Також задіяні матеріально-побутова та 

інтимно-особистісна адаптація. Друга стадія – поява дитини. Ця стадія 

супроводжується адаптивними практиками до появи нового члена родини та 

необхідності особливого піклування про нього. На цьому етапі важлива готовність 

до збільшення навантаження на кожного з членів подружжя. Стреси на цьому 

етапі набувають видозмін, і частіше за все,  пов’язані з дитиною. За даними 

дослідження, Г. Боденман і Х. Кехл, 52% опитаних респондентів вказали на дітей 

як фактор стресу [199]. Така висока стресогенність і не дивна, оскільки поява 

дитини вимагає високих витрат на догляд за дитиною, особливих турбот по 
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догляду за здоров’ям та сприятливому розвитку дитини, а також з появою дитини 

батьки відчувають обмеженість власної свободи дій. Третя стадія – становлення 

сім’ї з дитиною дошкільного віку. Ця стадія потребує залучення ресурсів для 

сприятливого і вчасного соціалізаційного розвитку дитини та підготовки її до 

школи. Четверта стадія – сім’я з дітьми віком 6–13 років. На цьому етапі виникає 

необхідність допомогти дитині з навчанням, відводити та зустрічати зі школи. 

З’являється сильна емоційна напруга, наприклад, з приводу домашніх обов’язків. 

Виникає необхідність для сім’ї встановлювати взаємовідношення з новою 

зовнішньою системою – школою. Стадія п’ята – сім’я з дитиною-підлітком (вік 

дитини 6-13 років). Ця стадія починається з досягненням першою дитиною 

підліткового віку і триває аж до моменту початку підлітком самостійного життя. 

На цьому етапі виникає необхідність змінювати сімейні правила у зв’язку зі 

зростаючою потребою підлітка в автономії, розширенням меж батьківського 

авторитету та різними аспектами сімейної комунікації. Також важливим є 

встановлення рівноваги між відповідальністю та свободою, а від подружжя 

вимагається переорганізація стилю виховання відповідно до вікових потреб 

дитини. Тут необхідна готовність батьків до можливих кризових станів дитини, 

що можуть бути спричинені ( за Г. Крайг ) «низькою шкільною успішністю, 

дисфункцією сім’ї, негативним самосприйняттям власного образу, розлученням 

батьків, низькою популярністю серед підлітків» [78]. Шоста стадія – 

відокремлення дорослих дітей з сім’ї (як за власним усвідомленим бажанням так і 

в контексті шлюбу). Трансформація відносин відбувається між батьками, які 

мають знову в центр уваги поставити свої подружні відносини. Водночас важливо, 

щоб батьки зберігали дух підтримки як основи взаємодії з новою сім’єю. Цей етап, 

як зауважують дослідники, більш складно переживають жінки, визнаючи себе 

нещасними і непотрібними. Сьома стадія – від спустошення гнізда до виходу на 

пенсію. Для неї характерна міжособистісна взаємодія подружжя як вихідної діади 

з певними корекціями з огляду на психосоматичні та соціальні зміни кожного з 

членів подружжя. Турботи подружжя підсилюються і такими факторами як 

психологічна підготовка до виходу на пенсію, реорганізація способів проведення 
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дозвілля. Завершаючим, восьмим етапом є момент старіння членів подружжя 

[119]. У цей період сім’я перебуває на пізній стадії розвитку, коли відбувається 

перерозподіл ролей і обов’язків у зв’язку з виходом на пенсію та іншими 

аспектами. Запропонована схема орієнтується на вікові особливості дитини, з 

акцентуацією уваги на необхідності сімейного переорієнтування з метою 

забезпечення успішної соціалізації індивіда.  

     І. Герасимова виокремлює [10, c. 147] 4 етапи сімейного циклу: 

     1. період росту сім’ї від утворення шлюбної пари до останнього дітонародження; 

     2. період стабільності від народження останньої дитини до відокремлення першої 

дорослої дитини з батьківської сім’ї; 

     3. період зрілості, протягом якого всі діти виходять з батьківської сім’ї; 

     4. період загасання – від моменту відокремлення останнього з дітей до смерті 

подружжя.  

     Ця схема також побудована на дітоорієнтованих циклах, проте має більш 

згрупований характер і містить оцінку стану сім’ї (ріст, стабільність, зрілість, 

згасання). Така модель описує цикли не всіх сімей. Наприклад, бездітні пари або пари, 

що розлучаються, не потрапляють під опис цих циклів. А. Антонов. у своїй 

класифікації етапів життєдіяльності сім’ї орієнтується на виконання родиною її 

основних функцій. Таким чином були виокремлені стадія «добатьківства», стадія 

репродуктивного батьківства, стадія соціалізованого батьківства, стадія 

«прабатьківства». 

     Як випливає із запропонованих класифікацій, фактор для групування може 

бути різний (наявність дітей, функціональні особливості сім’ї та інші аспекти 

сімейної життєдіяльності), проте спільним є перебіг цих змін у зв’язку з шлюбним 

стажем. Можна представити класифікацію подружніх пар, у якій групуючим 

фактором є стаж шлюбу. Сам по собі стаж шлюбу може бути визначений як 

«величина, що характеризує тривалість шлюбу з моменту його укладання до 

моменту спостереження або настання певної демографічної події, або до моменту 

припинення шлюбу»[165]. Так С. Кратохвіл виокремлює молоде подружжя 
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(сімейний стаж до п’яти років), подружжя середнього віку (6 – 14 років), 

подружжя зрілого віку ( 15 – 25 років), подружжя похилого віку. 

     Темпоральний аспект інтеракції пари можна вивчати через форму відносин: 

дошлюбні та шлюбні відносини. Тривалість дошлюбних відносин є фактором 

можливого впливу на успішність шлюбу. Погляди на зв’язок часу зустрічання та 

задоволеність шлюбом є суперечливими. Дослідники С. Даст, М. Тейлор і 

Р. Крогер [205] вважають, що «ті пари, які до моменту укладання шлюбу тривалий 

час перебували у відносинах, ймовірніше і швидше будуть переживати стан 

дистресу, оскільки їх відносини вже обтяжені попереднім досвідом «зустрічання» 

і мають довший стаж» [191]. Кардинально іншу думку продемонстрував C. Хансен 

[210] Дослідник говорить про наявність позитивної кореляції між терміном 

зустрічання і задоволеністю шлюбом: чим довші дошлюбні відносини – тим вища 

задоволеність шлюбом. Необхідно зауважити, що, використовуючи поняття 

«оптимальний термін» дошлюбних відносин, варто пам’ятати про те, що ступінь 

«оптимальності» визначатиметься та коригуватиметься на культурно-

нормативному та психосоціальному рівні. Дослідження темпорального аспекту 

дошлюбних відносин не є широко представленими у науковій літературі. Частіше 

за все, аспект дошлюбних відносин вивчається як додатковий блок під час аналізу 

сімейних відносин.  

     Прикладом зацікавленості дошлюбним періодом пари, що вже утворила сім’ю, 

є робота В. Левкович «Особливості дошлюбного періоду в житті подружжя як 

одна з причин стабілізації і дестабілізації молодої сім’ї» [89]. Використовуючи 

методику діагностики подружніх конфліктів та тест задоволеності шлюбом, автор 

зазначає, що в парах з терміном дошлюбних відносин до шести місяців наявний 

високий показник конфліктності подружжя і низький та середній рівень 

задоволеності шлюбом. «Пари з терміном дошлюбних відносин від одного до 

трьох років, навпаки, демонструють високу  задоволеність шлюбом та низький 

рівень конфліктності» [89, c. 83]. 

     Зацікавленість змінами в сімейній системі у зв’язку з темпоральними аспектами 

знайшла своє вираження у дослідженні. Л. Гозман, Ю. Альошиної [32]. Вони 
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провели дослідження на 200 сімейних парах, які були згруповані за фактором 

стажу подружнього життя. Автори дійшли до висновку, що залежність 

задоволеності від стажу подружнього життя має параболоподібний характер, 

досягаючи свого мінімуму в парах зі стажем 12–18 років. Спостерігається така 

закономірність: «у міру збільшення стажу подружнього життя знижується 

включеність чоловіків у подружні відносини і задоволеність шлюбом у чоловіків 

значною мірою детермінується терпимістю дружини до автономії чоловіка, а 

також тим, як він оцінює виконання дружиною сімейних ролей – подружньої і 

материнської» [125].  

С. Голод [36] також виявляє зацікавленість цією проблематикою і зазначає, що для 

жінок, подружній стаж яких ще не досягнув 10 років, максимальна задоволеність 

підтримується, швидше за все, адаптаційними процесами (побутова, психологічна, 

духовна адаптація), аніж акцентом свого Я. Унаслідок своїх досліджень автор 

вибудовує певну схему відносин в успішних шлюбах: на перших роках 

відбуваються адаптаційні процеси, що для жінок втілюються у психологічній і 

побутовій адаптації, а для чоловіків провідну роль відіграє сексуальна адаптація. 

На зміну цьому етапу приходить зростання духовного взаєморозуміння, 

підвищення ролі подружньої автономії. На відміну від Л. Гозмана і Ю. Альошиної, 

С. Голод говорить про необхідність автономії у обох членів подружжя. 

     Перехідні процеси етапів сімейного циклу супроводжуються певними 

зовнішніми та внутрішніми реорганізаціями в межах родини. Динаміка сімейного 

розвитку потребує перегрупування сімейних ресурсів, адаптивних навиків, 

здатності оцінювати і сприймати ситуації, що виникають, та діяти спільно з метою 

їх розв’язання. Розуміння дестабілізаційних процесів такого роду можна 

розпочати із залучення досвіду вже згадуваного Е. Фромма. Автор зазначає, що в 

період «залицяння» партнери демонструють спробу покорити один одного, 

оскільки вони ще не володіють один одним. Проте після шлюбу ситуація 

змінюється, оскільки зникає необхідність завоювання партнера, бо шлюб нібито 

дає право на володіння тілом, емоціями, увагою партнера. Це начебто «дозволяє» 

учасникам шлюбу більше не докладати зусиль, щоб бути привабливим один 
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одному, що, як наслідок, гарантує розчарування. Такого роду розгортання подій 

може спричинити намагання знайти любов з іншим партнером, підкріплюючись 

вірою в те, що новий партнер зможе задовольнити нереалізовані та невирішені 

наявним партнером потреби.  

     Можна виділити кризи, що обумовлені появою дитини. Кризи в перехідних 

етапах можуть спричинити різні моменти: освоєння подружжям батьківських 

ролей, усвідомлення та прийняття в сім’ї нового члена, необхідність особливої 

поведінки для соціалізації цього члена, усвідомлення та сприйняття факту вступу 

дитини у підлітковий вік, підготовка до виходу дитини з родинного гнізда тощо. 

Інший вид криз пов’язаний з аспектами міжособистісної взаємодії подружжя. 

Окрім побутових аспектів, що можуть пригнічувати подружжя, треба згадати і про 

психологічні моменти, наприклад, зникнення романтичних настроїв у стосунках, 

несумісність поглядів на сімейні важливі речі / обставини, відчуття психологічної 

несумісності. Такого роду кризові прояви, частіше за все трапляються на третьому 

та сьомому роках подружнього життя. Другу хвилю кризи можна очікувати у 

період між 17-м і 25 роком спільного життя. Цей період набуває ще глибших 

психологічних, соматичних і соціальних аспектів – поява соматичних розладів, 

передчуття / відчуття старіння та страх з цього приводу; відчуття одинокості через 

вихід дітей з сім’ї, відчуття себе непотрібним за фактом неактуальності виконання 

активних батьківських ролей. Посилаючись на С. Кратохвіл, Л. Шнейдер 

[186, c. 179 –180] говорить про критичні періоди у точках 4-й і 17-25 рік спільного 

життя, а, зазначаючи ідеї М.Джеймса, 5-10 вважається кризовим через різні 

погляди  у подружжя на виховання дітей. Чеський психолог М. Плзак вказує на 

наявність двох основних кризових періодів [122, c. 8]. Часовий період назрівання 

конфлікту на першому етапі стосується пар, що прожили у подружньому житті 

три-сім років. На цьому етапі відбувається зникнення романтичних настроїв, 

накопичення ситуацій, що не були вирішені компромісом, а також ідеалізований 

на початкових етапах життя образ партнера під впливом побутових умов починає 

розвінчуватись. Другий період – між 17-м і 25 роком подружнього життя. 

Орієнтовно саме на цей період припадає етап виходу дітей із батьківської родини, 
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відчувається наближення старості, що може супроводжуватись погіршенням 

фізичного здоров’я.  

     Класифікацію кризових ситуацій залежно від стажу шлюбу  пропонують 

Т. Грабенко і Т. Зінкевич-Євстингєєва [38]. У перший рік шлюбу молода сім’я 

переживає кризу народження. Основні перипетії пов’язані з необхідністю «знімати 

рожеві окуляри, відмовлятись від ідеалізації свого шлюбного партнера та 

сприйняттям звичок один одного. Після трьох років подружнього життя можливий 

наступний етап кризи, що відбувається під гаслом «Я сам». Він виявляється у 

певному емоційному та ментальному віддаленні членів подружжя  з метою більш 

яскравого прояву власної індивідуальності та прагненні обстояти свою 

автономність. Одинадцятий – п’ятнадцятий рік подружнього життя небезпечний 

«підлітковою»  кризою, що обумовлена появою різного роду соматичних скарг, 

збільшенням емоційної нестійкості, появою почуття самотності у членів 

подружжя, переживання моменту наближення старості. 

     Труднощі, що виникають при переході сім’ї до нових стадій циклу прийнято 

називати «нормативними труднощами» [230]. З одного боку, вони дестабілізують 

сім’ю, призводять до зниження згуртованості, зменшення задоволеності сімейним 

життям, а з іншого «провокують» сім’ю до активізації та примноження зусиль з 

метою збереження сімейної системи.  

     Р. Хілл, відомий як дослідник сімейних криз, вивчав вплив стресу, пов’язаного 

з розділенням та возз’єднанням родин після Другої світової війни. Він вивів 

формулу кризи «АВС-Х» і описав процес її подолання під умовною назвою 

«американські гірки». П. Босс [193] у своїй праці «Менеджмент сімейного стресу», 

зацікавившись цією формулою, робить певні доповнення. Цю формулу варто 

розшифровувати таким чином: А – подія = потенційний стресор, В – ресурси сім’ї, 

що активуються в період стресу, С – оцінка, яку сім’я дає події. Ці ці три 

компоненти перебувають у взаємодії, що в результаті спричиняє кризу – Х. А-

стресор може класифікуватись залежно від джерела, типу, тривалості події і 

щільності. Стресор може бути як зовнішній, так і внутрішній. Внутрішній стресор 

виникає в родині і контролюється родиною, наприклад, рішення народити дитину. 
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Зовнішні події виникають за межами родини і не відповідно до сімейних обставин, 

наприклад, ураган або терористичний напад. П. Босс у 2002 році пропонує 

виокремлювати три типи стресорів (ми будемо використовувати типологію мовою 

оригіналу та варіант свого власного перекладу): 

1. Нормативні та ненормативні (normative or nonnormative). 

2. Неоднозначні та однозначні (ambiguous or clear). 

3. Вольові та невольові (volitional or nonvolitional) [212, c. 156]. 

     Нормативні події передбачувані, оскільки вони є культурно очікувані. 

Наприклад, дитина йде до школи чи помирає хтось із старшого покоління. Такого 

типу стресори рідко призводять до кризи, оскільки родина може їх передбачити та 

підготуватися до них, продумати заходи, що будуть до них застосовуватись. 

Ненормативні ж стресори є непередбачуваними і спричиняють внутрішньосімейну 

нестабільність. Прикладами можуть бути звільнення з роботи або ж автомобільна 

аварія. Неоднозначні події є для родини тими стресорами, виникнення яких 

родина не в змозі пояснити. Коли ж події пояснюються та розуміються чітко – це 

дає можливість членам родини краще адаптуватися. Вольові події є бажаними для 

родини та з радістю ними сприймаються, наприклад зміна постійного місця 

проживання на основі підвищення. Невольові події – події такого типу, над якими 

родина не має ніякого контролю. Стосовно тривалості виникнення та протікання 

стресора можна говорити про хронічні або гострі стресори. Хронічні події 

зберігаються протягом часу, оскільки ситуація є стійкою до змін. Гостре 

виникнення стресора має непередбачуваний характер і порівняно недовге 

протікання. Розуміння щільності стресорів можна охопити через осягнення 

пов’язаності події стресора А з іншими подіями, що мають вплив на родину. 

     Компонент В – сімейні активи родини, що допомагають передбачити, уникнути 

або пережити кризові події. Тут можна виділити три потенційні джерела ресурсів 

сім’ї: індивідуальний, колективний та суспільний. Індивідуальні ресурси 

включають інтелект, освіту, отримані навички, фізичне та психологічне здоров’я, 

самоповагу та інше. Одним із найбільш важливих показників сімейного 

колективного ресурсу є згуртованість родини, що демонструє взаємозв’язок між 
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членами родини шляхом обміну інтересами, цінностями, взаєморозуміння, 

взаємоповаги. Очевидно, що менш згуртовані родини будуть демонструвати 

відособленість, індивідуальність у вирішенні стресових ситуацій. Як підвид 

колективного ресурсу можна розглядати гнучкість (адаптивність), що розуміється 

як здатність родини залишатись стабільною або ж, навпаки, змінюватись 

відповідно до нововиявлених потреб. Ефективність комунікації як підвид 

колективного ресурсу посідає в цій класифікації чільне місце. Цей ресурс є 

важливим, оскільки він допомагає родині координувати свої зусилля і ресурси з 

метою оволодіння стресовою ситуацією. Суспільні ресурси також є ефективним 

помічником у боротьбі з кризами. Ці ресурси визначаються як зовнішні 

організації, що беруть участь у розвитку, збереженні функціонування родини. 

Ними можуть бути як релігійні, так і державні організації.  

     Компонент С демонструє те, яким чином родина сприймає стресову ситуацію. 

Цей аспект може розглядатись через поняття «сприйняття», «оцінка», 

«розуміння». За Р. Хіллом, компонент С складається з цінностей, які панують в 

родині, досвіду попередніх поколінь у боротьбі з кризами і власного попереднього 

досвіду боротьби. Важливе зауваження з приводу варіативності оцінки стресових 

ситуацій робить Патерсон [222, c. 236]: для однієї родини пожежа може 

сприйматись як велике лихо, а для іншої як стимул збудувати нове, краще 

помешкання. Дана схема розуміння кризових подій в сімейних відносин є 

корисною, оскільки відображає взаємопов’язаність важливих компонентів: сімейні 

ресурси (вони можуть бути розглянуті як сімейний капітал за П. Бурдьє) та оцінка 

учасниками події, що відбувається. Можна припустити, що залежно від етапу 

сімейного циклу сімейні ресурси та оціночні сприйняття будуть різнитися. Так, на 

етапі пергих років подружнього життя з відсутніми спільними життєвими (та 

сімейними) стратегіями подружжя може не впортатись з певною подією А, а той 

час як більш досвідчене подружжя володітими більшим капіталом, що був 

накопичений та вироблений протягом спільного життя. Візуалізацію визначених 

компонентів та їх взаємозв’язку можна побачити на рис. 2 (переклад українською 

з мови оригіналу власний).  
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Рисунок 2 Модель «АВС-Х» Р. Хілла 

      Дослідник, Т. Мак-Марін описуючи кризові ситуації, виокремив три категорії 

подій, що прискорюють кризу: назріваючі події, виснаження, шок. Назріваючі 

події – це перехідні пункти, які виникають разом з переходом родини до нового 

життєвого циклу. Виснаження настає після тривалого періоду оволодіння стресом, 

що спричинає кризу. Наприклад, тривала хвороба одного з членів родини, 

несумісність характерів, довготривала бідність. Шок виникає за порівняно 

короткий проміжок часу і занурює родину у тимчасову неспроможність оволодіти 

проблемою. Ця криза пов’язана з глибокими і драматичними подіями, що 

виникають неочікувано, незалежно від психологічної стабільності родини. 

     Стреси і труднощі можуть набувати різної тривалості та інтенсивності. Серед 

існуючих класифікацій вартий уваги варіант К. Алдвін, що виокремлює: травми 

(раптова зміна соціального становища, статусу, раптова сильна хвороба чи смерть 

когось з членів сім’ї), важкі життєві події, хронічне рольове напруження і щоденні 

побутові труднощі та їх акумуляцію. Сімейні стреси супроводжуються 

деструктивними змінами, що можуть втілюватись у зростанні негативізму у 

міжособистісному спілкуванні (проявляються в оборонних стилях поведінки), 
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зниженні позитивності в взаємодії подружжя, прагненні до індивідуалізації за 

рахунок жертвування міжособистісною взаємодією.  

     Перспективним напрямом соціологічних досліджень має стати більш ретельний 

інтерес до часових особливостей перебігу дошлюбних відносин, що вимагає 

розроблення методологічних комплексів. Вивчення темпоральних аспектів 

перебігу відносин пари у шлюбі дає змогу виділити певні періоди життєвого 

циклу, дослідити особливості його перебігу та виявити певні закономірності у 

переходах від одного циклу до іншого. 

    

     Висновки до першого розділу 

 

     Сімейна система, фокусуючись практично на всіх аспектах людської 

життєдіяльності, демонструє величезний спектр функціональної активності та 

можливість до своїх структурних змін під впливом суспільних трансформацій 

різного характеру. Соціологічний аналіз сімейної сфери можна здійснювати на 

макро- і мікрорівні. Оскільки предметом цього дослідження є мікрорівневі прояви 

в сімейній сфері, то розгляд сім’ї був здійснений з залученням мікросоціологічних 

теорій. Важливий внесок у мікросоціологічний аналіз сімейної сфери зробили 

представник теорії обміну Дж. Хоманс та основоположники теорії 

раціоналістичного вибору  Д. Тібо і Г. Келлі пояснюючи шляхи взаємовигідної 

взаємодії між її членами. Основним недоліком теорії Д. Тібо і Г. Келлі є аналіз 

міжособистісного контакту як акту, що відбувається у вакуумі, відстороненому від 

соціального. Також недоліком є абсолютна універсалізація принципу винагород-

покарань та зведення всіх дій індивідів до прагнення отримання винагород і 

уникнення покарань. Серед хомансівських недоліків у розумінні міжособистісних 

стосунків на основі теорії обміну є психологічний редукціонізм у поясненні 

соціальних явищ. Варто зазначити, що теорія Дж. Хоманса, як і Д. Тібо та Г. Келлі, 

охоплює лише окремі аспекти дидактичної взаємодії за типом ринкових відносин. 

Елементи ринкових відносин можна знайти в контексті шлюбно-сімейної 

взаємодії, але вони не можуть претендувати на універсальність. Схожі ідеї з 
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орієнтації індивіда на вигоду демонструє представник теорії раціонального вибору 

Дж. Коулман. Розглядаючи індивіда як суб’єкта активного й оцінюючого, ця 

теорія хибно вважає, що всі дії здійснюються автоматично, без втручання 

інститутів, за що й критикується через нехтування соціальним контекстом. 

Недолік розуміння міжособистісної взаємодії у представника драматургічного 

підходу І. Гофмана полягає в тому, що він не надто переймався проблемою 

підбору адекватної методології для аналізу своїх «театральних вистав», залучаючи 

лише метод спостереження. Також через уявлення І. Гофмана про непов’язаність 

між собою соціальних ролей індивіда ані індивідуальними особливостями, ані 

змістом діяльності цей підхід часто критикують. Критика теорії референтних груп 

полягає  в тому, що вони воліють до відриву від об’єктивних факторів, 

зосереджуючись на факторах суб’єктивного характеру, визначаючи як єдину 

існуючу реальність – сферу інтерактивних взаємовідносин. Етнометодологічний 

підхід, приділяючи увагу практикам повсякденної взаємодії людей та 

інтерпретації розуміння і надання змісту подіям, не приділяює увагу питанню 

«чому?» люди здійснюють певні дії, а зосереджується на тому, «як?» вони це 

роблять. Агрументуючи звернення до цього напрямку як провідного у вивченні 

міжособистісної взаємодії подружжя ми користувались наступними аргументами: 

по-перше. символічний інтеракціонізм розглядає дію як результат між 

індивідуальної інтеракції. Це дає можливість зосередитись на діяльнісному аспекті 

сімейної взаємодії. По-друге, відзначається роль рефлексивних практик індивіда 

для формування образу «Я». Роль вивчення образу «Я» у межах сімейних 

стосунків вбачається в оцінці трансформаційного процесу образу «Я» в образ 

«Ми». Символічний інтеракціонізм досліджує взаємодію членів сім’ї, що 

займають певні позиції та пов’язані один з одним відповідними ролями. Основна 

критика символічного інтеракціонізму полягає у концентрації виключно на 

мікросоціальних процесах, нехтуванні зовнішніми впливами факторів. Проте 

наробки представників цього напряму дозволили науковій спільноті глибше 

осягнути мікропроцеси в родині. Альтернативним та досконалішим для розуміння 

сімейних відносин визнається системний підхід, що у своєму підході до вивчення 
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об’єкта керується як зовнішніми так і внутрішніми факторами впливу, що дає 

можливість визнати його евристичну перевагу над зазначеними у роботі 

підходами. 

     Для розуміння особливостей пошуку шлюбного партнера необхідно пам’ятати 

про поняття «шлюбний ринок», що становить систему співвідношень чисельності 

різних груп населення, здатного до шлюбу, та поняття «шлюбне коло», що означає 

сукупність можливих шлюбних партнерів. Взаємозв’язок шлюбного ринку і 

шлюбного кола та їх підпорядкованість зовнішнім економічним, політичним, 

соціальним факторам вимагають від індивіда, що шукає партнера, орієнтації у цих 

просторах. Орієнтація індивіда здійснюється на основі розуміння готовності до 

шлюбу, мотиваційного компонента укладання шлюбу, системи суспільних норм та 

приписів, сукупності цінностей, пануючих у суспільстві певного типу, морально-

етичних принципів. Мотиви вступу укладання шлюбу є популярною темою для 

наукового вивчення як соціологів, так і психологів, демографів, економістів. 

Серед мотивів, що можуть бути більш чітко емпірично зафіксовані варто 

виокремити такі: бажання створення сім’ї, бажання народити дитину, бажання 

узаконити відносини, орієнтація на певний тип шлюбу, орієнтація на досягнення 

мети засобом укладання шлюбу, дошлюбна вагітність тощо. Розгляд мотивів може 

бути також здійснено на основі джерела їх виникнення: свідомі 

(соціальносформовані) та неусвідомлювані (психологічні) мотиви. Проте серед 

основних мотивів чільне місце посідає «любов», складність наукового вивчення 

якої пояснюється відсутністю в арсеналі чітких методологічних комплексів. З 

наявних можна назвати «шкалу любові» З. Рубіна. Теоретичні розробки розуміння 

вибору шлюбного партнера тяжіють переважно до принципу гомогамності в 

орієнтаціях індивіда, що шукає партнера на «шлюбному ринку». Також серед 

теоретичних наробок варто зазначити теорію компліментарності Р. Вінча, теорію 

«стимул-цінність-роль» Б. Мерстейна, теорію фільтрів А. Керкгоффа і К. Девіса, 

теорію узгодженості виконання ролей К. Коуча. Вивчення шлюбної поведінки 

представлено більшою кількістю досліджень, серед яких роботи: Т. Гурко, 

П. Босс, М. Мацьковського, В. Архангельського, Л. Овчарової. Серед українських 
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здобутків варто відзначити: соціально-демографічне обстеження «Молодь 

України, 2010», дослідження «Сім’я і сімейні відносини, 2009». Здобутки у 

розумінні сімейних відносин належать таким науковцям як: Н. Лавриненко, 

Н. Хлопоніна, Т. Медіна. 

     У своїх прагненнях до розуміння системи людських відносин у контексті 

дошлюбної та шлюбної поведінки дослідник має орієнтуватись у системі 

координат, де векторами є час і простір. Визначення досліджуваних меж 

темпорального аспекту корегується залежно від цілей дослідження, але найглибше 

розуміння сімейних відносин буде досягатись у разі аналітики тривалості 

дошлюбних відносин і відносин пари в межах шлюбу як двох окремих етапів 

життя подружжя. Вивчення перебігу шлюбу в часових межах дало дослідникам 

можливість виявити певні закономірності в перебігу подій, які отримали назву 

циклів. Усю сукупність класифікацій сімейних циклів доцільно поділити на 

функціональні, структурні та часові. Перехід від одного циклу до іншого 

супроводжується переорієнтацією, зміною у сімейній систем. Будь-які 

трансформаційні процеси вимагають від сімейної пари прийняття заходів задля 

збереження стабільності. Кризові ситуації і труднощі ретельно вивчаються 

дослідниками з метою розроблення засобів задля їх уникнення або подолання.  
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РОЗДІЛ 2. КОНЦЕПЦІЯ ДИСПОЗИЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ОСОБИСТОСТІ ТА 

МОЖЛИВОСТІ ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ АНАЛІЗУ ШЛЮБНО-СІМЕЙНИХ 

ВІДНОСИН 

 

2.1. Концепція диспозиційної структури особистості В. Ядова: передумови 

виникнення та особливості побудови. 

 

     Як у соціології, так і в соціальній психології прогнозування соціальної 

поведінки людини завжди викликало великий інтерес. Більш ретельний огляд 

діяльнісної сфери людини дозволив виділити певні компоненти-рушії, якими 

керується людина у своїх діях. Зацікавившись діяльнісним аспектом поведінки, 

радянський соціолог В. Ядов почав розробляти свою концепцію, яка згодом 

набула широкого застосування та відома як «диспозиційна концепція 

особистості». У ході побудови своєї концепції автор використовує такі поняття, як 

«установка», «аттітюд», «ціннісні орієнтації», значення яких зумовило великі 

дискусії у соціологів і соціальних психологів. Спираючись на наукові наробки 

Ш. Надірашвілі [112], В. М’ясищева [111], Д. Узнадзе [168] А. Леонтьєва [90], 

В. Мерліна [102], А. Прангішвілі [131; 132]. В. Ядов розробляє концепцію 

диспозиційної структури особистості 

     До В. Ядова здійснювалися спроби розглянути диспозиції особистості, проте 

часто поняття диспозиції заміщувалось схожим за змістовим навантаженням 

поняттям або увага дослідників фокусувалась на суміжно виникаючих явищах. 

Наприклад, визначення диспозиції тісно пов’язані з поняттям аттітюду. Вивчення 

аттітюду було і залишається популярною тематикою в наукових дослідженнях, 

перш за все, психологів. Визначення аттітюду набуло дискусійного характеру, але 

спільним є те, що аттітюд – це обов’язково психічний (нервово-психічний) або 

суто нервовий (допсихічний) феномен. Американський психолог Г. Оллпорт, який 

ретельно займався вивченням аттітюду, характеризує його як безсвідому складову, 

що здійснює підготовчі та спрямовуючі дії, активуючи при цьому одні реакції і 

гальмуючи інші [192]. Визначення можливостей вимірювання аттітюду належить 
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Л. Терстоуну, з його пропозицією розглядати аттітюд як величину афекту «за» чи 

«проти» деякого об’єкта. Таким чином, можна припустити, що аттітюд має 

вимірюватись за допомогою процедури, що «розташовувала б суб’єкта на 

біполярному афективному континуумі, що належить до певного об’єкта» 

[208, c. 11]. У колі соціологів поняття аттітюду використали вперше у 1918 році 

Томас і Знанецький під час вивчення адаптації польських селян в Америці. У 

дослідженнях цих авторів успішність адаптації залежала від соціальної організації 

(фіксується через поняття «соціальна цінність), та характеристик індивіда 

(фіксується через поняття аттітюду). 

     Варто розглянути класифікацію «аттітюдних явищ», що представлена у роботі 

В. Магуна [96]. 

     1. Аттітюд до предметної ситуації (аттітюд до об’єкта), що містить її оцінку. 

     2. Аттітюд до дії, що становить собою оцінку певного образу дії. 

     3. Аттітюд, що поєднує дві взаємопов’язані оцінки: предметної ситуації і дії 

(він називається складним, інтегральним, на відміну від двох попередніх – 

простих) [96, c. 112]. 

     Схему, що адекватно відображає функціонування як самого аттітюду, так і його 

компонентів у взаємозв’язку з їх функціями, запропонували К. Ховланд і 

М. Розенберг. До незалежних вимірюваних змінних у цій схемі відносять події, 

групи, людей, тобто своєрідні стимули. Аттітюд у такій схемі проміжною 

змінною. Вимірювані залежні змінні набувають трикомпонентної структури: 

афекти (відповідна нервова реакція, вербальне вираження афекту), когніції 

(перцептивні реакції, вербальне вираження переконань), поведінка (відкриті дії, 

вербальне вираження відносно поведінки) [225]. Отже, у запропонованій схемі всі 

реакції на стимульний об’єкт є опосередковані індивідуальними аттітюдами 

відносно цього об’єкта. Важливою властивістю аттітюду є його оціночний 

характер, здатність позитивно або негативно реагувати по відношенню до об’єкта, 

що набуває свого вираження в когнітивних оцінках. Будучи компонентом 

психічного переживання індивідом цінності, значення, змісту соціального об’єкта, 

аттітюд є станом свідомості індивіда відносно певної соціальної цінності і 
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базується на основі попереднього досвіду. Один із засновників екологічної 

психології та діяч у галузі соціальної психології А. Вікер у 1969 році пропонує 

класичну схему розгляду аттітюду як компліментарності трьох компонентів: 

мислення, відчуття та діяння (дії), тобто аттітюд визначався як складна 

багатомірна конструкція, що містить когнітивний, афективний та мотиваційний 

компоненти [193, c. 177]. Це зазначають й інші дослідники, зокрема В. Ядов.  

     Активний діяч у царині розроблення сфери соціального пізнання Р. Фазіо 

здійснив свій внесок у розуміння аттітюдів в якості розроблення «MODE Модель» 

(MODE Model). Перша частина назви моделі становить собою абревіатуру. MODE 

Model – це врахування різноманітних варіантів зв’язку установки і поведінки, а 

також МОтиваційних можливостей індивіда, котрі ДЕтермінують ту або іншу 

модель зв’язку установки і поведінки в певній ситуації» [149, c. 68]. Основна ідея 

полягає у припущенні стосовно здатності аттітюдів до спонтанного керування 

поведінкою (без індивідуальної активності) за рахунок концентрації відповідного 

аттітюду і без усвідомленості індивіда про цей вплив. Активація аттітюду 

відбувається автоматично під час зустрічі індивіда з певним об’єктом. 

Автоматично активований аттітюд буде впливати на те, як індивід буде тлумачити 

/ сприймати об’єкт у конкретній ситуації безпосереднім шляхом або ж 

опосередковано, коли активований аттітюд зміщує сприйняття якостей 

представленого перед індивідом об’єкта [216]. Модель припускає, що аттітюди 

можуть впливати або корегувати сприйняття й оцінку представленого об’єкта, але 

цьому має передувати активізація аттітюду. Побудова цієї схеми основана на 

принципі активізації аттітюду: контрольованим або автоматичним спосібом. 

Згідно з запропонованою автором моделлю автоматичні або деякі спонтанні дії 

відбуваються на основі активізації укорінених / сильних аттітюдів. Зокрема, в 

такому руслі аттітюд визначається як «вивільнення» із пам’яті асоціації стосовно 

негативного чи позитивного попереднього сприйняття цього об’єкта. Автоматична 

активація аттітюду відбувається у разі наявності сильного зв’язку між ставленням 

до об’єкта та його позитивною / негативною оцінкою. Також автор робить ремарку 
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про те, що сильні аттітюди більш стійкі до змін, аніж слабкі. Нижче подано 

власний переклад схеми Р. Фазіо із збереженням її вигляду [186, c. 184].  

 

 

 

 

Рисунок 3. Мотивація та пізнавальна здатність обробляти інформацію 

      Аттітюди виконують такі функції: пристосувальна (адаптивна), функція знання 

(орієнтація у поведінковій зоні у спрощеному варіанті), функція вираження 

(цінності, саморегуляція), функція захисту, що полягає у сприянні вирішення 

внутрішніх конфліктів. Також можна додати, що аттітюд визначає сталий, 

послідовний, цілеспрямований характер поведінки в ситуаціях, що змінюються; 
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звільняє від необхідності приймати рішення і контролювати поведінку у 

стандартних ситуаціях; може бути фактором, що зумовлює інертність діяльності 

та гальмує пристосування до нових ситуацій, що вимагають зміни алгоритму 

поведінки. Здійснивши огляд аттітюдів, їх властивостей та функціонального 

спектру переходимо до розгляду наукових здобутків в області вивчення 

диспозицій. 

Серед зарубіжних дослідників одним із перших найбільш детально про 

«диспозиції» пише Г. Олпорт, розглядаючи їх як внутрішні детермінанти 

соціальної поведінки, як певну програму, алгоритм. Автор ретельно досліджував 

проблему загального та індивідуального в особистості, виокремлюючи «загальні 

риси» та «особистісні риси». Під загальними рисами розуміються такі 

універсальні ознаки, які властиві всім людям, але в різній мірі, за якими людей 

можна порівнювати один з одним, які можна вимірювати. Особистісні 

диспозиції – такі унікальні індивідуальні особливості поведінки, які стійко 

повторюються у певної особистості, але відсутні у переважної більшості інших 

людей. Риси в загальному вигляді постають як «здатність вести себе подібним 

чином у широкому діапазоні ситуацій» [174, c. 274]. Термін «диспозиція» 

з’являється в більш пізніх працях Г. Олпорта. Дослідник вводить розрізнення між 

особистісними рисами та особистісними диспозиціями. Загальні риси дають 

можливість порівнювати людей, конструюють певну послідовність поведінки, але 

не фіксують механізм стабільності та мінливості у поведінці. Натомість 

особистісні диспозиції надають можливість виявляти ці причини. Виділяючи три 

основні види диспозицій (кардинальні, центральні, вторинні), Г. Олпорт пише про 

диспозиції мотиваційні як найбільш інтенсивні, що беруть свою мотивацію від 

основних потребі намірів. Кардинальні диспозиції властиві не всім людям, але 

вони дуже щільно вплетені у життя людини і керують її діями; центральні 

диспозиції – це так звані будівельні блоки індивідуальності; і до вторинних 

диспозицій належать уподобання в одежі, їжі, особливі установки і ситуаційно 

обумовлені характеристики людини [146].  
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     Представник персоналістичної психології В. Штерн також робить спробу 

розглянути диспозиції у властивій йому манері. Він вважає, що диспозиції – це 

внутрішні потенції, приховані енергії, яким притаманна певна фіксована 

цілеспрямованість. «Диспозиція – це всього-на-всього можливість. Те, яким чином 

реагує людина, залежить як від її типу, так і від зовнішніх умов у кожному 

конкретному випадку» [188]. Також цікавим є спосіб розрізнення диспозицій за 

інтенсивністю: на початку життя диспозиціям властива певна невизначеність, на 

цьому етапі вони мають вигляд «схильностей», а коли вони поступово, завдяки 

постійній конвергенції зі світом, все більше розвиваються в певному напрямі то 

стають однозначними, як властивості. Будь-яка диспозиція одночасно містить 

здатність і спрямованість. Залежно від переважання того чи іншого компонента 

В. Штерн виділяє диспозиції засобів і диспозиції відносин (напрямів) [133]. Кожна 

диспозиція – це постійно існуюча тенденція до здійснення певних цілей, тобто, за 

визначенням автора, вона володіє телеологічним характером.  

     Відомий французький соціолог П. Бурдєьє використовує своє наукове 

розуміння диспозицій для пояснення габітусу як системи диспозицій. Акцентуючи 

увагу на тому, що габітус базується на попередньому досвіді у вигляді схем 

сприйняття,та діяльнісному досвіді та практиках індивіда,завдяки чому індивід 

може орієнтуватись у соціальному просторі. Диспозиційний компонент П. Бурдьє 

використовує для пояснення наявності спільних уявлень, системи оцінки 

реальності та подібності діяльнісних аспектів у тих індивідів, що займають 

однакові або суміжна соціальні позиції і знаходяться в подібних умовах, що і 

обумовлює наявність у них схожих соціальних практик. Серед основних 

характеристик диспозицій за П. Бурдьє вартно відзначити їх стійкість, 

системність, укоріненість в свідомості. Вони виконують координуючу функцію 

оціночних та діяльнісних практик індивіда.Поняття габітусу розкриває не просто 

потреби індивіда, а й відтворює структури певного класу існування. Виступаючи 

посередником між агентом і соціальними відносинами, габітус одночасно є 

результатом інтеріоризації соціальних відносин і їх необхідною умовою. 
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     В. Ядов, здійснивши величезний внесок у соціологічну науку та розширивши 

межі її функціонування, титанічну частку своєї роботи присвятив аналізу трудової 

сфери людей. Ретельної уваги заслуговує розроблена ще в 1979 році ідея 

диспозиційної моделі, до якої автор повертається у 2013 році, видаючи книгу під 

назвою «Саморегуляція і прогнозування соціальної поведінки особистості: 

диспозиційна концепція» [145, c. 12]. У центрі уваги – діяльнісний акт, тобто 

поведінка. Науковця цікавлять «взаємозв’язки конкретних соціальних умов 

діяльності індивіда і його суб’єктивного ставлення до них у вигляді схильностей 

до оцінки і поведінки у певних умовах з урахуванням структури диспозицій, їх 

залежності від попереднього досвіду і узагальнених психологічних особливостей 

індивіда [145, c. 12]. 

     Саме по собі прогнозування соціальної поведінки особистості передбачає 

аналіз типових проявів активності. Розглядаючи особистість як соціальну 

індивідуальність, детермінуючим фактором прогнозування поведінки особистості 

будуть різні структурні утворення суб’єктивного ставлення індивіда до 

навколишнього світу. Користуючись визначенням В. Ядова, диспозицію 

особистості варто розглядати як фіксовану в соціальному досвіді схильність 

сприймати і оцінювати умови діяльності та, залежно від ситуації і мотивів, діяти 

певним чином. Варто звернути увагу на те, що диспозиції утворюються на стику 

між потребами і умовами їх реалізації. Три компоненти – умови діяльності, 

потреби і диспозиції – мають свою ієрархізовану структуру. Пропонуємо 

ретельніше розглянути ці компоненти.  

     Ієрархія потреб утворюється засобом поступового розширення обрію 

активності особистості. Основою класифікації є, з одного боку, розподіл потреб на 

біогенні й соціогенні, а з іншого – виділення різних видів соціогенних потреб на 

основі включення особистості в різноманіття сфер діяльності, спілкування. 

Виділяються такі види потреб: 

1) психофізичні, вітальні потреби; 

2) потреби в найближчому сімейному оточенні; 

3) потреби включення в малі групи і колективи; 
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4) потреби включення в цілісну соціальну систему [2, c. 26]. 

     Умови діяльності можна розглядати як ситуації, в яких реалізовані ті чи інші 

потреби особистості. У своїй роботі В. Ядов мало приділяє уваги роз’ясненню 

того, що він розуміє під ситуаціями, що є очевидним недоліком. Щодо умов 

діяльності (ситуацій) можна знайти наведену В. Ядовим інформацію стосовно 

ієрархії ситуацій за часовою стійкістю: 

1) перший рівень стабільності: найменш стійкі, мінливі предметні ситуації; 

2) другий  рівень стабільності: умови групового спілкування, характерні для 

індивіда в рамках малої групи; 

3) третій рівень стабільності: більш складні умови діяльності, що мають місце в 

певних сферах (трудовій, побутовій); 

4) четвертий (максимальний) рівень стабільності: загальні соціальні умови: 

економічні, політичні, культурні особливості способу життя. 

     Задля кращого розуміння диспозиційної моделі звернімось до більш ретельного 

розгляду ситуацій (умов діяльності) звернемость до розгляду її як одноактності та 

неповторність настання сукупності подій, перебіг всіх життєвих обставин і 

становищ, що відкриваються сприйняттю і діяльності людини». Різноманіття 

ситуацій становить всю повноту життя людини, а сукупність ситуацій становить 

зміст всієї людської діяльності. Говорити про ситуації не можливо без залучення 

внеску У. Томаса, що розглядає їх через призму наявності цінностей і установок, 

якими має керуватися людина або група в процесі діяльності і які становлять 

основу діяльності і оцінку її результатів. 

Ситуація складається з: 

1) об’єктивних умов, за яких має відбутись подія; 

2) існуючих установок окремого індивіда або групи; 

3) суб’єктивних уявлень окремого індивіда або групи, а також усвідомлення 

діючими своїх установок [26, c. 381].  

     Певні умови і варіативність комбінацій установок продукує множинність дій. 

Виокремлення конкретного акту дії буде відбуватись в тому разі, якщо умови 

будуть певним чином відібрані та інтерпретовані і скомбіновані. Аналіз будь-якої 
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стимулюючої ситуації повинен починатися з усвідомлення того, що «поведінка 

має виводитись з усієї сукупності одночасно існуючих фактів. Ці одночасно 

існуючі факти мають характер силового поля, оскільки стан кожної частини цього 

поля залежить від будь-якої його частинки» [217, c. 25]. Якщо сукупність подій 

становить ситуацію, то варто розглянути її (подію). У своєму есе «Розвиваючи 

теорію подій. Стаття перша. Дидактичний експеримент» [138] О. Філіпов дає таке 

визначення події: «Подією буде називатись змістовий комплекс, що означає 

співвідносну акту спостереження єдність. У цей змістовий комплекс входить 

здійснення в просторі й часі. Єдність часу, протягом якого подія зберігає свою 

тотожність, відповідає єдності простору. Як час, так і простір події 

ідентифікується в певній системі координат або в рамках взаємопов’язаної 

сукупності однорідних моментів і місць» [138, c. 7]. Велике значення для опису 

події мають знакові або реперні (фр. repère – знак, вихідна точка) уявлення. В 

узагальненому вигляді репери (хоча вони найчастіше застосовуються в 

математиці, геодезії) можна розуміти як значущі у певному відношенні 

характеристики або важливі для опису параметри. 

     Під час врахування впливу ситуацій на поведінку варто пам’ятати: 

«суб’єктивна інтерпретація подій однією й тією ж людиною характеризується 

значною мінливістю. Ця мінливість достатньо суттєва, щоб, з огляду на факт 

нестійкості інтерпретацій, змусити нас очікувати появу помітних відмінностей 

між поведінкою цієї людини в двох об’єктивно ідентичних ситуаціях, вже не 

кажучи про відмінності, що проявляються в ситуаціях, що лише подібні один до 

одного» [178, c. 132], це по-перше. По-друге, «має місце суттєва мінливість 

значення, що вкладається різними людьми і одні й ті ж самі поняття» [178, c. 133], 

що дозволяє припустити, що дві людини будуть інтерпретувати одну й ту саму 

подію двома відносно відмінними один від одного способами. Під час процесу 

суб’єктивної інтерпретації ситуації / об’єкта актуалізуються два мисленнєвих 

акти: перш за все, присвоєння ярликів або формування категорій, що дозволяє 

віднести ситуацію/об’єкт до певного класу і сформувати на цій основі очікування 

по відношенню до властивостей ситуації/об’єкта, а по-друге, можлива активізація 
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процесу вирішення неоднозначності знання про ситуацію / об’єкт, тобто 

заповнення інформаційних пробілів або ж реструктуризація інформації, що не 

узгоджується з присвоєним попередньо ярликом. 

     Намагаючись зрозуміти взаємозв’язок між соціальними ситуаціями і 

поведінкою, а також її результатом, необхідно вести мову про каузальну 

атрибуцію. «Каузальна атрибуція — феномен соціального сприйняття, 

інтерпретація людиною причин поведінки іншої людини, а також своєї власної» 

[222]. Виникнення атрибутивної активності індивіда обумовлено тим, що в 

процесі міжособистісної взаємодії, пізнання і сприймання, індивід не обмежується 

отриманням зовнішньо очевидних відомостей, а прагне до виявлення внутрішніх 

якостей об’єкта взаємодії, пояснюючи через це його поведінку. Щодо цього 

питання можна залучити досвід американського соціального психолога Г. Келлі, 

який розглядав коваріацію атрибутивності. Дослідник припустив, що під час своїх 

спроб зрозуміти, чому людина поводить себе певним чином, ми вивільнюємо з 

пам’яті наші знання і уявлення про те, яким чином повела б себе та ж сама людина 

в інших ситуаціях (дані про відмінності), яким чином людина повела б себе в 

ідентичній ситуації нещодавно (дані подібностей) і як людина вела себе в 

ідентичній ситуації в минулому (дані про узгодженість). «Причина поведінки 

приписується тоді тим факторам, з якими результат на думку «міркую чого» буде 

коваріювати» [178, c. 147]. Міра і ступінь атрибуції залежить, по-перше, від 

відповідності вчинка рольовим очікуванням, тобто чим вища відповідність – тим 

менший дефіцит інформації і, як наслідок, менший ступінь приписування, по-

друге, від відповідності дії культурним нормам. 

     Отже, потреби, перетинаючись з ситуаціями, утворюють диспозиційні рівні. 

В. Ядов виділив чотири рівні ієрархії диспозицій особистості.  

     1. На нижчому рівні диспозиційного утворення розташовані сформовані на 

основі вітальних потреб елементарні фіксовані установки. Ці установки, що 

формуються в простих ситуаціях, становлять закріплену попереднім досвідом 

готовність до дії, позбавлені модальності (переживання «за» або «проти») і 

неусвідомлювані (відсутні когнітивні компоненти). На цьому рівні елементарні 
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фіксовані установки не містять у собі нічого, крім стереотипних поведінкових 

готовностей певним чином реагувати на ситуацію.  

     2. Другий рівень диспозиційної структури – соціальні фіксовані установки. На 

відміну від елементарних поведінкових готовностей, соціальна установка має 

складну структуру. Вона містить три основні компоненти: емоційний (або 

оціночний), когнітивний (розумовий) і власне поведінковий (аспект поведінкової 

готовності). Сформована під дією соціальних потреб і відповідних соціальних 

ситуацій система фіксованих установок може бути визначена як «аттітюд» або 

«ставлення». 

     3. Наступний диспозиційний рівень – загальна спрямованість інтересів 

особистості в ту чи іншу сферу соціальної активності, або базові соціальні 

установки. Ця спрямованість визначається на основі складних соціальних потреб 

долучення до певної сфери діяльності і включення в цю сферу як домінуючої 

серед інших. Наприклад, можна виявити домінуючу спрямованість у сферу 

професійної діяльності, у сферу дозвілля, на сім’ю (основні інтереси 

сконцентровано на сімейному житті, вихованні дітей, створенні домашнього 

затишку та ін.) Передбачається, що соціальні установки цього рівня також містять 

три компоненти: когнітивний, емоційний (оціночний) і поведінковий. Причому 

когнітивні утворення таких диспозицій набагато складніші, ніж утворення 

нижчого рівня. Стабільність ситуацій на цьому рівні є більш сталою, аніж на 

попередніх. 

     4. Вищий рівень диспозиційної ієрархії утворює система ціннісних орієнтацій 

на цілі життєдіяльності та засоби-досягнення цих цілей, детерміновані загальними 

соціальними умовами життя певного індивіда [146, c. 31–39].  

     Своє розуміння ціннісних орієнтацій В. Ядов висловлює спільно із 

А. Здравомисловим: «під ціннісними орієнтаціями ми розуміємо установку 

особистості на ті або інші цінності матеріальної і духовної культури суспільства. 

Це той компонент структури особистості, який становить певну вісь свідомості, 

навколо якої обертаються помисли і почуття людини і з точки зору якої 

вирішується багато життєвих питань» [56, c. 199]. 
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     В. Ядов встановив, що максимальну стабільність демонструють цінності, які 

займають найвище та найнижче положення. А ядро цінностей демонструвало 

меншу стабільність. Погоджуючись з класифікацією цінностей на термінальні та 

інструментальні, автор зауважує, що для інструментальних цінностей характерна 

швидша мінливість під впливом трансформаційних соціетальних процесів. Такого 

роду ціннісна гнучкість полегшує адаптацію до зовнішніх змін. 

Візуалізацію диспозиційної схеми В. Ядова подано на рис. 4 (переклад 

українською мовою зі схеми оригіналу) 

 

Рисунок 4. Диспозиційна схема В. Ядова 

     Під час побудови планів, участь у яких беруть різні взаємодіючі елементи 

диспозиційної структури, відбувається «формування самого плану на основі 

випереджуючого відображення, в якому відповідні диспозиції виконують функцію 

прогнозування можливих станів особистості після здійснення вчинку або 

послідовності дій»[146, c. 41], а також будуть вмикатись вольові зусилля задля 

мобілізації психічних властивостей суб’єкта. 

     Виконуючи функцію психічної регуляції соціальної діяльності, соціальної 

поведінки особистості, диспозиційний компонент дає можливість структурувати 
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діяльність відносно ближчих та віддаленіших цілей. Таким чином, можна 

виокремити поведінкові акти на першому рівні як реакцію суб’єкта на актуальну 

предметну ситуацію. На другому рівні – вчинок як елементарну соціально 

значущу одиницю поведінки або звичну дію. Цілеспрямована сукупність вчинків 

утворює поведінку в тій або іншій сфері діяльності, що реалізуються задля 

досягнення більш віддаленої цілі, міститься на третьому рівні. На найвищому 

щаблі ієрархії поведінкової структури, за В. Ядовим, знаходиться цілісність 

поведінки в різних сферах діяльності людини, що і становить своєрідний життєвий 

план. Диспозиційна регуляція соціальної поведінки є механізмом, що забезпечує 

доцільність формування різних станів готовності, в тому числі емоційного 

переживання значущості цих дій для суб’єкта. Вся диспозиційна система 

перебуває у стані актуальної готовності, утворюючи актуальну диспозицію, яка є 

модусом всієї диспозиційної структури. Зовнішні та внутрішні умови мають 

утворити певну конфігурацію задля того, щоб актуалізувалась диспозиція. Такими 

«викликами» може бути інформаційне поле, знання, що акумулюється людиною 

протягом всього життя, співвіднесення знання з потребою і його емоційне 

підкріплення (до таких емоційно забарвлених знань можна віднести вірування, 

переконання, оціночні судження). Елементом, що активізує відповідний блок, є 

переживання, співвіднесене з об’єктом та ситуацією. 

А. Антонов і В. Медков у своїй спільній праці «Соціологія сім’ї» [12] 

використовують диспозиційну модель В. Ядова в контексті розгляду 

репродуктивної поведінки. У модель В. Ядова автори вводять додатковий блок – 

«блок результатів поведінки», пояснюючи це тим, що одна й та сама 

репродуктивна подія буде по-різному оцінюватись з огляду на те, чи збігається  чи 

ні потреба в дітях і їх конкретна кількість, що, як результат попередньої 

поведінки, є елементом даної ситуації. Таким чином, автори за вектор потреби 

визначають необхідність у певній кількості дітей, а вектором ситуацій є 

перешкоди або ж їх відсутність на шляху до дітонародження. [12, c. 210]. 

     Специфіка оригінальної моделі В. Ядова обумовлена тим, що автор застосовує 

свою диспозиційну модель для вивчення роботи та побуту інженерів, зайнятих у 
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проектно-конструкторських організаціях [146, c. 49]. У своїй програмі автор 

наголошує на виключному значенні дослідження для прогнозування реальної 

поведінки людей і для розроблення програм соціального планування. Такі 

програми дозволили б підвищити ефективність організацій (зокрема проектно-

конструкторських відповідно до об’єкта програми) завдяки застосуванню 

ціннісних орієнтацій як регуляторів поведінки. Предметом дослідження В. Ядова 

стало «співвідношення орієнтацій на самостійність і відповідну реальну 

поведінку» [88, c. 86]. 

     Висновками дослідження В. Ядова стало розуміння взаємоузгодженості 

ціннісних орієнтацій і узагальнених соціальних установок. Диспозиційні 

утворення вищого рівня підвладні більшою мірою впливу загальних соціальних 

умов, а диспозиційні утворення нижчих рівнів піддаються впливу конкретних 

обставин буденної діяльності. Хоча дослідження не стало проривом у царині 

пошуку методів прогнозування (на основі загальних висновків до дослідження 

В. Ядова), але цей фундаментальна праця дала міцну модель диспозиційної 

структури особистості, що дозволила по-новому поглянути на саморегуляцію 

соціальної поведінки людей. Диспозиційна модель В. Ядова стала узагальненням 

та синтезом досвіду вітчизняних і зарубіжних дослідників. 

Підтверджуючи актуальність обраної тематики варто звернути увагу на 

необхідність дослідження латентних соціальних процесів в межах соціологічної 

науки про яку пишуть І. Мартинюк та Н. Соболева .Вбачаючи психічні стани як 

важливий детермінант внутрішньої поведінки, автори підкреслюють їх (психічних 

станів) вирішальну роль в формуванні індивідуальної та колективної поведінки, а 

також обумовленості характеру взаємин між людьми. Автори підкреслюють 

можливість регуляції психічними станами з метою пошуку шляхів адекватного 

використання соціопсихічних резервів індивідуальних і групових суб’єктів. 

Зазначене авторами зауваження підтверджує окреслену у актуальності 

необхідність соціологічного вивчення диспозиційних утворень (що містять у собі 

активізовані психічні стани готовності індивіда) з метою сприяння більш 

функціональної ( з точки зору запитів демографічного і соціокультурного 
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характеру) міжособистісної сімейної взаємодії.І. Мартинюк і Н. Соболева, 

розмірковуючи про соціологічне вивчення соціопсихічних станів, зазначають 

наявні методологічні проблеми вивчення цих станів, що перегукуються з 

виокремленими В. Ядовим проблемами вивченні диспозиційних утворень. А саме 

автори говорять про складність ідентифікації досліджуваного феномена, 

невідповідність класичного арсеналу наукового пізнання до динамічності та 

швидкоплинності соціопсихічнів станів, а також вагомість фактора суб’єктивних 

оцінок респондентами особистих чи групових переживань. 

 

2.2. Диспозиційний компонент шлюбно-сімейних відносин молодих 

подружніх пар як складова комплексного дослідження сімейної сфери 

 

     Сімейна динаміка корегує свій напрям залежно від оцінки можливостей і 

засобів досягнення цілей, які диктуються ієрархією життєвих цінностей сім’ї. Для 

більш глибокого розуміння диспозиційних очікувань, що мають місце в подружніх 

парах, варто звернутися до праці Дж. Хоманса «Людина» [212]. Застосовуючи 

його модель дослідження малих соціальних груп безпосередньо до новоствореної 

сім’ї, можна використати такі ідеї: «якщо кожен член подружжя демонструє 

протягом певного проміжку часу однакові моделі поведінки з однаковою частотою 

прояву, що і на початку укладання шлюбу, то група протягом цього періоду 

перебуває у рівновазі». Можна поставити питання: чому ж поведінка будь-кого з 

членів подружжя залишається стійкою? Це обумовлено тим, що зміна певного 

типу поведінки на інший може призвести до того, що почуття, які виражає інший 

член подружжя, можуть також змінитись, стати менш стимулюючими для актора у 

вигляді зменшення інтенсивності прояву. Таким чином, ймовірно, що, оскільки 

вся діяльність вимагає плати, зменшення величини того, що демонструє один із 

членів подружжя, може означати зниження плати, а це, в свою чергу, призводить 

до необхідності пошуку певного замінника-стабілізатора поведінки. Небажання до 

втратити своєрідну сімейну рівновагу і сприяє тому, що члени подружжя прагнуть 

зберігати задовольняючий їх обох тип поведінки. Схожі ідеї були висвітлені в 
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розділі 1.1 в межах теорії обміну, що свідчить про прагнення отримання 

обопільної вигоди учасниками інтеракції. Таке пояснення можна застосувати до 

розуміння диспозиційних компонентів у подружній парі. У випадку коли 

сформовані попереднім досвідом диспозиції активуються у конкретній ситуації, 

вони можуть наражатись на відповідну диспозиційну реакцію другого учасника 

взаємодії. Ці реая реакція може відрізнятись від бажаної та очікуваної, або мати 

меншу або більшу інтенсивність вираження. В залежності від цих аспектів 

поведінка обох партнерів може видозмінюватись. Проте, якщо провідна 

активована диспозиція є сильно вираженою та стійкою в обох партнерів, а також 

різнитиметься – то в такому випадку ми можемо говорити про прояви 

диспозиційної неузгодженості.  

     Досвідом дослідження диспозицій сімейної поведінки поділився А. Антонов у 

своїй праці «Мікросоціологія сім’ї» [10]. Він запропонував свою адаптацію схеми 

диспозиційної структури до умов шлюбно-сімейних відносин і специфічні методи 

дослідження цих компонентів. Сімейну поведінку, на думку автора, варто 

розглядати з виокремленням центрального сімейного «Ми», що виділяє себе з 

виміру «Вони». Концепт «Ми» включає в себе інтеграцію «Я» чоловіка і «Я» 

жінки, а також охоплює найближчих родичів. У цьому блоці «Ми» міститься 

головний процес визначення сімейних ситуацій з точки зору загальносімейних 

цінностей і цілей. На перетинах системи індивідуальних потреб чоловіка і системи 

індивідуальних потреб жінки виникають сімейні ситуації, що оцінюються з 

позиції «Ми». І чим більша сила згуртованості цього «Ми», тим більший збіг 

оцінки сімейних ситуацій. У свою схему диспозицій сімейних відносин автор 

додає елемент – результат сімейної поведінки. Результати сімейної поведінки 

будуть корегуватись залежно від впливів зовнішніх факторів. Регуляцію сімейної 

взаємодії у розумінні А. Антонова зображено на рис. 3 (переклад українською 

мовою з копії оригіналу) [10]. Розгляд сімейної поведінки на основі цієї схеми 

необхідно здійснювати з припущенням, що «чим менше зона чи поле узгодженої 

взаємодії членів сім’ї, чим менше окреме «Я» членів сім’ї ідентифікується з 

сімейним «Ми», чим менше в індивідуальних ціннісних орієнтаціях представлені 
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загальносімейні цінності й інтереси, тим більше буде неузгодженості, дисонансу у 

сприйнятті сімейних ситуацій, у розумінні цілей і потреб родини та оцінці засобів 

дій і результатів поведінки» [10, c. 233]. Автор також припускає, що за умов 

високого рівня прийняття у сім’ї сімейних цінностей та у разі узгодженості у 

взаємодії подружжя результати сімейної поведінки будуть визначатись 

центральною диспозицією – сімейним «Ми». 

 

 

Рисунок 5. Сімейна поведінка 

Запропонована А. Антоновим модель містить важливі елементи для розуміння 

диспозиційної узгодженості подружжя, але не відображає диспозиційну ієрархію. 

     Здійснюючи спробу модифікувати модель В. Ядова та адаптувати її до сімейної 

сфери, у цьому дисертаційному дослідженні було використано такі надбання: 

диспозиційна концепція особистості В. Ядова [146], ідеї з роботи А. Антонова, 

В. Медкова «Соціологія сім’ї» [12] у контексті вивчення репродуктивних 
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установок сім’ї, а також ідея виокремлення «Ми» і «Вони» А. Антонова з 

посібника «Мікросоціологія сім’ї» [10]. 

     Отже, адаптацію диспозиційної моделі В. Ядова варто почати з першого рівня. 

На першому рівні, де потреби становлять елементарні фіксовані установки, 

містяться компоненти першого рівня піраміди А. Маслоу: голод, спрага, статевий 

потяг та інші вітальні потреби. На цьому рівні для розгляду формування 

диспозиційної моделі в контексті сімейних відносин ми можемо виокремити 

інстинктивну потребу у продовженні роду. Цей окремо взятий рівень не становить 

основного інтересу для вивчення сімейних відносин, а ситуації, що його 

утворюють, характеризуються своєю швидкоплинністю. Другий диспозиційний 

рівень міститься на перетині соціальних фіксованих установок (ними можуть бути, 

згідно пірамідою А. Маслоу, потреба в належності до спільноти та відчуття 

любові, або ж, як її називає сам В. Ядов, потреба в залученні до малих соціальних 

груп та потреба у повазі) та перетині таких умов діяльності, як перебування 

індивіда у первинній соціалізаційній групі (та безпосередня соціалізаційна 

активність цієї групи). Додавши інтенції першого рівня (інстинкт до продовження 

роду) на другому рівні, таким чином можна виділити «установку на укладання 

шлюбу» та «дітородну установку». Установка на укладання шлюбу формується на 

основі готовності до шлюбу та мотиваційного аспекту укладання шлюбу. 

Дітородна установка своїми витоками може мати інстинктивне бажання 

продовження роду та соціалізаційну корекцію цієї інстинктивної інтенції. Тепер 

детальніше про ці компоненти. 

     Для формування готовності до шлюбу, на думку багатьох дослідників, 

(Т. Андреева [9], І. Гребінніков [39], В. Сисенко [159]) індивід має пройти три 

етапи: формування фізичної зрілості, соціальної та етико-психологічної. 

Н. Ільчишин, розширюючи ці компоненти, до складових готовності до шлюбного 

життя відносить «фізичну і фізіологічну зрілість майбутнього подружжя, 

соціальну готовність, сексуальну готовність, інструментальну (господарську) 

готовність, психологічну та педагогічну готовність»[60, c. 78]. Про те, що ж 

містить у собі такий компонент, як готовність до шлюбу, розмірковує Л. Шнейдер. 
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Вона зазначає, що готовність до шлюбу виражається у готовності до прийняття 

нової системи обов’язків, що стосується як шлюбного партнера так і майбутніх 

дітей, а також найближчого оточення. Також виникає потреба у підготовленості до 

міжособистісного спілкування і взаємодії у контексті сім’ї як малої групи. 

Емоційний комплекс як здатність до осягнення внутрішнього світу людини, на 

думку Л. Шнейдер є також необхідною складовою формування готовності до 

шлюбу. Також важливою є здатність до саморегуляції та уміння вирішувати 

конфлікти конструктивним способом та використовувати їх для розвитку 

міжособистісних відносин подружжя[186, c. 119 – 120]. Готовність до шлюбу 

містить психологічний компонент, що виражається у необхідності  проявляти 

турботу про іншу людину, здатності співпереживати, бажанні до кооперації, 

самореалізації, страху бути самотнім. «Вирішення проблеми формування 

готовності до укладання шлюбу перебуває у сфері визначення детермінант її 

розвитку. С. Рубінштейн, обґрунтувавши принцип детермінізму, виходив з 

визнання подвійної (зовнішньої і внутрішньої) детермінації психічних явищ, що 

повною мірою можна віднести і до явища готовності. Її формування ґрунтується 

на розумінні внутрішніх (психічних) процесів і зовнішніх (соціальних) факторів у 

їх діалектичному взаємозв’язку, що забезпечують розвиток послідовних 

новоутворень готовності» [139, c. 140].  

     Сприяння покращенню підготовки до укладання шлюбу може спостерігаючи за 

сучасним суспільством здійснюватись на психологічному та  соціальному рівні із 

залученням педагогічних методів. Як приклад можна навести способи такої 

підготовки, що панували ще в Радянському Союзі: «основними напрямами 

підготовки молоді до укладання шлюбу, як свідчать звіти шкіл, архівні джерела, в 

радянській школі були: ознайомлення на уроках і позакласних заняттях з етикою 

шлюбно-сімейних відносин у соціалістичному суспільстві, статеве виховання 

молоді із залученням до цієї роботи лікарів, батьків і громадськості, формування 

нетерпимості до пияцтва і статевої розпущеності, розвиток і укріплення в учнів 

почуття товариства, дружби, колективізму, дисциплінованості…» [127, c. 157] 

Спостерігаючи за сучасним суспільством, ми можемо констатувати чітку зміну 
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способів виховання, хоча деякі форми колективної орієнтації молоді і 

залишаються, проте педагогічна корекція набуває більш індивідуалізованих форм 

з уврахуванням модернізаційно-глобалізаційних аспектів. 

     Мотиваційний компонент, що спонукає індивіда до укладання шлюбу, було 

розглянуто у розділі 1.2 цієї дисертаційної роботи. Зародження основ дітородних 

установок на другому диспозиційному рівні відбувається під впливом внутрішніх 

та зовнішніх факторів. Так, серед демографічних показників, що впливатимуть на 

процес формування установки, можуть бути як стать, вік, так і рівень освіти, 

доходів та релігійність (варто зауважити, що саме релігійна ідеологія є сильним 

інструментом корекції дітородних орієнтацій). Так, у різному віці уявлення про 

бажану кількість дітей може бути різним, а процес соціалізації вноситиме 

корективи протягом всього періоду. Соціальна, культурна та медична ситуація 

також має вплив, формуючи орієнтацію індивіда в сферу певних цінностей та 

побудови життєвої стратегії. Змінними, що могли б бути емпіричними 

референтами для фіксації дітородної установки на другому диспозиційному рівні 

(нагадаємо, що умовою перебігу є перебування індивіда у первинній 

соціалізаційній групі, а факт шлюбу ще не має місця), можна вважати: загальний 

рівень інформованості з питань репродукції, репродуктивного здоров’я, 

усвідомлення факторів ризику при народженні дитини або відмові від 

народження; обізнаність у методах контрацепції; статева активність (вік початку 

статевого життя, щільність та різноманіття статевих стосунків) тощо. Групи, що 

впливають на формування дітородної установки, можна визначити як духовно-

моральні та соціально-економічні. 

Можна припустити, що потреби першого та другого диспозиційного рівнів 

переходять на третій ступінь по мірі досягнення шлюбного віку. У рамках 

соціологічного підходу шлюбний вік настає з моменту досягнення повноліття. 

Фізіологічний підхід шлюбний вік визначає з моменту статевого визрівання 

репродуктивної функції людини. Представники психолого-педагогічного підходу, 

орієнтуючись на соціальні норми суспільства, розглядають не конкретний вік, а 

готовність до сімейного життя [54, c. 279].  
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     Для розгляду наступного рівня – третього – нам необхідно взяти за умову 

діяльності  укладання шлюбу. Тепер маємо справу з виокремленням «Ми» та 

«Вони». «Ми» формується шляхом взаємного уподібнення людей, тобто дії 

механізму наслідування та «зараження», а «Вони» – шляхом лімітування цих 

механізмів, шляхом заборони чому-небудь уподібнюватись або відмови людини в 

підкоренні наслідуванню, нав’язаному їй природою або середовищем. Немає 

такого «ми», яке явно або неявно не протиставлялося б «вони» і навпаки» [130]. 

«Ми» становить єднання чоловіка та жінки у шлюбі. Стосовно «Вони» доцільно 

зазначити ідеї С. Аша [194]. Американський психолог, що відомий своїми 

дослідженнями на тему соціального тиску на індивіда та дослідженням 

конформності, звернувся до проблеми суб’єктивної інтерпретації індивіда з метою 

вивчення систематично діючих факторів, котрі лежать в основі мінливості та 

нестабільності інтерпретативних індивідуальних практик. С. Аш вважав, що 

реакції оточуючих сприяють формуванню визначення об’єкта, що оцінюється 

індивідом. Ці реакції містять інформацію про розуміння об’єкта, що розглядається 

іншими учасниками ситуації, і дозволяють здійснити припущення про те, яким 

чином варто інтерпретувати певний об’єкт. Науковець також припускає, що, 

приймаючи манеру інтерпретації об’єкта оточуючими, індивід, ймовірно, перейме 

їх оцінки, а також манеру поведінки. Таке розуміння впливу оціночних суджень 

інших індивідів на сприйняття об’єкта або ситуації можна застосувати до 

найбільш близького оточення шлюбної пари, що узагальнюється концептом 

«Вони». Отже, можна сказати, що група, об’єднана збірним поняттям «Вони», має 

вплив на оцінки, сприйняття та дії «Ми». До такої контактної групи можна 

віднести, наприклад, близьких родичів подружжя, що є частими учасниками 

інтеракції. 

      На етапі становлення молодої родини відбувається реалізація особистісних 

життєвих стратегій у контексті шлюбно-сімейних відносин. Катерина Сорокіна у 

своїй дисертаційній роботі «Життєві стратегії молодої сімї: соціологічний аналіз» 

визначає життєві стратегії «як складені та усталені форми і способи 

життєдіяльності людей, що спрямовані на досягнення цілей і життєвих змістів» 
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[152, c. 108]. Стосовно стратегії молодої сім’ї, то можна зазначити, що вона є 

«динамічною, саморегуляційною системою соціокультурних уявлень молодої сім’ї 

про власне життя» [152, c. 137]. Важливість розгляду реалізації життєвих стратегій 

на етапі створення молодої сім’ї пояснюється тим, що вони регулюють визначення 

та прийняття найбільш значущих для родини орієнтирів та пріоритетів життя. 

Щодо етапів життєвих стратегій, то можна використати досвід Л. Кузьміної, яка 

виокремлює репродуктивний (від моменту утворення сім’ї до народження першої 

дитини), досягальний (досягнення матеріального благополуччя, встановлення 

стабільності), професійний [79].  

     Беручи момент укладання як акт створення власної родини (навіть за умови 

проживання з батьками чоловіка або жінки), враховуємо, що третій рівень 

диспозиційного утворення формується на перетині базових соціальних установок 

та умов діяльності третього рівня стабільності в контексті усвідомлення власної 

родини та реалізації індивіда в певній сфері. Аналізуючи сімейні відносини, ми 

будемо припускати, що саме потреба у сімейній реалізації має місце на третьому 

диспозиційному утворенні (хоча це прагнення може бути поєднане, наприклад, з 

трудовою реалізацією). Це диспозиційне утворення може бути виражене в 

сімейній сфері через актуалізацію дітородних установок (могли бути попередньо 

сформовані на двох нижчих рівнях, але у шлюбі відбувається їхня актуалізація) та 

реалізацію статево-рольових очікувань кожного з учасників шлюбно-сімейних 

відносин. Варто зазначити, що, набувши розвитку на другому диспозиційному 

рівні, дітородна установка після укладання шлюбу може бути змінена. Зміна може 

бути пов’язана з позитивними моментами (наприклад, після шлюбу відбувається 

усвідомлення сім’ї та виникає бажання продовження роду) або ж з негативними (у 

випадку коли після шлюбу виникає відчуття розчарування у партнері, і бажання 

мати дітей з цією людиною зникає). 

     Стосовно статево-рольових очікувань, то їх інтенції також були  закладені на 

попередніх рівнях та кристалізувались у вигляді уявлень чоловіка про 

маскулінність та фемінність. Також зародження ідей про бажаний / необхідний 

розподіл ролей був сформований внаслідок споглядання розподілу в батьківській 
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родині. На третьому диспозиційному рівні розташовані вже активовані установки 

до втілення ролі чоловіка та дружини і виконання своєрідних ролей. 

Н. Хлопоніна у своїй дисертації «Вплив рольових очікувань на характер сімейного 

спілкування» [172] узагальнюючи досвід науковців (М. Гомелаурі, О. Єршов, 

В. Авдєєв, Г. Долинський, Я. Коломінський, Ю. Янотовська, Е. Гейзіна, 

Н. Гуткіна, В. Кисловська, Т. Рибакова) розглядає соціальні очікування як 

мотиваційних компонент особистості,компонент комунікативної взаємодії, що 

вимагає узгоджених дій та являється проявом особистої рефлексії. А 

безпосередньо рольові очікування виступають як компонент функціонально-

рольової структури сім’ї, що визначає основний зміст сукупності сімейних ролей. 

У ході дослідження, яке авторка наводить у своїй роботі (У дослідженні взяли 

участь 280 респондентів, що становлять 140 сімей)зазначається висновок про те, 

що відповідність рольових очікувань кожного з членів подружньої пари 

визначаються як рольова адекватність подружжя. 

     Базуючись на досвіді теоретичних та емпіричних досліджень, І. Клецина [134, 

c. 309] виокремлює два типи відносин між подружжям: партнерський та 

домінантно-залежний тип. Для партнерських відносин характерний паритетний 

розподіл ролей і домашніх обов’язків відповідно до потребам та можливостей 

подружжя. Для таких відносин властива узгодженість прийняття рішень, 

прагнення до конструктивного вирішення конфліктів, взаємна відповідальність. 

Стосовно домінантно-залежного типу відносин, то тут панує жорстка статева 

диференціація без урахування індивідуальних схильностей, можливостей та 

потреб, тобто демонструється виражена асиметрія, пов’язана з належністю до 

різних статей.  

     Статево-рольова диференціація, на думку Ю. Альошиної та І. Борисова, 

визначається на основі таких характеристик: 

     1. Уявлення подружжя про ролі чоловіка та жінки (статево-рольові установки). 

     2. Уявлення подружжя про розподіл ролей у сім’ї (приватні статево-рольові 

установки). 

     3. Рольова поведінка подружжя (реальний розподіл ролей). 
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     4. Статева ідентичність (фемінність-маскулінність як характеристики кожного з 

подружжя) [6, c. 28]. 

     Тісно пов’язана з реалізацією статево-рольового розподілу роль лідерства і 

влади у сім’ї. І. Дорно через категорію «поступливості» розкриває особливості 

розподілу влади в сім’ї і виокремлює такі типи: 

– подружжя володіє рівним сімейним статусом та демонструє високу етичну 

підготовленість; 

– подружжя має високу культуру спілкування, але один з пари є лідером; 

– подружжя не користується етикою спілкування, проте їм вдається зберігати 

рівний статус у сім’ї; 

– подружжя не володіє етичною культурою і один з них є лідером, завдаючи 

психологічного тиску другому [143, c. 128]. 

     Призма статево-рольового розподілу може бути досліджена в руслі визначення 

моделі управління бюджетом домогосподарства подружньої пари. Дж. Пел 

зазначає про такі різновиди, як: 

1. Керування дружини: у випадку, коли чоловік, отримуючи високий прибуток, 

більшу його частину віддає їй для розпорядження. 

2. Керування чоловіка: чоловік, отримуючи високий прибуток, виділяє дружині 

певну суму на конкретні сімейні витрати. 

3. Об’єднання доходів та їх спільне використання за необхідністю.  

4. Незалежне керування, коли чоловік та дружина обидва працюють, але доходи не 

контролюються та не звітуються. 

5. Керування в розширеній сім’ї, коли до прийняття рішень з фінансових питань 

долучені інші члени родини [64, c. 92].  

     Ця класифікація відображає розподіл влади засобом концентрації фінансового 

капіталу, проте вона охоплює не всі можливі вектори. Проте, у ній не враховано 

ситуацію, коли дружина заробляє більше, ніж чоловік. 

Чітка статево-рольова диференціація сприяє звуженню кола обов’язків кожного з 

партнерів, що дає змогу їм бути більшою мірою включеними в реалізацію завдань 

та функцій, які перед ними стоять. Водночас, така конкретизована функціональна 
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зорієнтованість може обмежувати прагнення та бажання індивіда долучатися до 

певних типів робіт / діяльності.  

     Стосовно дітородних орієнтацій можна зазначити, що вони формуються 

головним чином під впливомумов соціалізації, минулого життєвого досвіду, 

цінностей і установок поведінки, які існували в батьківській родині, норм 

репродуктивної поведінки попередніх поколінь. Якщо репродуктивні установки є 

внутрішніми регуляторами поведінки особистості, то норми репродуктивної 

поведінки становлять собою зовнішні відносно до особистості стереотипи, 

соціально-санкціоновані зразки поведінки, які регламентують народження певної 

кількості дітей. Норми репродуктивних установок «виникають, закріплюються у 

свідомості і піддаються перегляду під впливом соціально-економічних умов, 

однак завжди залишаються раціональними з точки зору рівня розвитку 

суспільства» [49].  

     У своїх міркуваннях про структуру диспозиційної регуляції репродуктивної 

поведінки особистості А. Антонов і В. Медков виокремлюють такі емпіричні 

референти: 

     1. Потреба в дітях як «соціально-психологічна властивість соціалізованого 

індивіда відчувати ускладнення в особистісній реалізації за фактом відсутності 

дітей.  

     2. Репродуктивні норми (як прийняті в соціальних групах, до яких належить 

або хотів би належати індивід, принципи і образи гідної поведінки стосовно певної 

кількості дітей) [12, c. 214].  

     Говорячи про вектор умов діяльності, то від початку укладання шлюбу ми 

можемо вести відлік стажу шлюбу, що відіграє вагому роль. Ю. Альошина 

встановила, що задоволеність шлюбом також залежить від стажу сімейного життя: 

«крива цієї залежності має U-подібну форму. На початку, протягом перших двох 

десятиліть існування сім’ї, задоволеність шлюбом поступово знижується, 

досягаючи свого мінімального значення в парах зі стажем сімейного життя від 12 

до 18 років, а потім зростає, але вже менш різко»[4, c. 32]. Отже, на третьому рівні 
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ієрархії диспозиції регулюються темпоральними особливостями протікання 

шлюбно-сімейних відносин, що описується циклічністю сімейного життя. 

     І останній, четвертий рівень становлять ціннісні орієнтації особистості, що 

обумовлені потребою включення в цілісну соціальну систему і формуються під 

впливом загальних соціальних, економічних, політичних умов. «Система 

цінностей утворює змістовну сторону спрямованості особистості й виражає 

внутрішню основу її ставлення до дійсності» [156, c. 129]. Ціннісні орієнтації 

можна розглядати, як один із варіантів, в індивідуальному порядку (як чоловіка, 

так і жінки) і на рівні симбіотичному, рівні подружжя, у контексті аналізу 

сімейних цінностей. Американський соціальний психолог М. Рокич, займаючись 

аналізом цінностей, розглядає їх як благо, якому індивід надає перевагу. На 

найвищому рівні ієрархії цінностей розміщуються цінності-цілі, що є найбільш 

стійкими, нижче розташовуються менш стійкі – цінності-засоби (інструментальні 

цінності). У цілому М. Рокич виділив 36 базових цінностей, з розподілом на 

термінальні (18 цінностей, серед яких чільне місце посідають мир на Землі, сім’я, 

свобода) та інструментальні (18 цінностей, лідируючи позиції належать чесності, 

високим очікуванням і відповідальності). Термінальні цінності є більш стійкими. 

В. Ядов здійснює адаптацію методики аналізу цінностей М. Рокича і використовує 

її у своєму дослідженні інженерів-конструкторів. Н. Наумова поділяє ідеї В. Ядова 

і у своєму розумінні цінностей виходить з уявлень про наявність у них ядра і 

периферії. Ядро, за дослідженнями автора, становлять доброзичливе ставлення, 

незалежність, творчість, надійне майбутнє, гідний заробіток, а в периферію 

входять повага людей, корисність суспільству, професійне удосконалення. Теорія 

змін цінностей Р. Інглехарта, що успішно використовується в Міжнародних 

порівняльних дослідженнях, ЄвроБарометрі, та інших дослідженнях ціннісних 

орієнтацій може також бути застосована для аналізу четвертого рівня 

диспозиційного компонента. Окресливши свою теорію на початку 70-х років ХХ 

століття та вбудувавши в неї дві основні категорії цінностей – матеріалізм та пост 

матеріалізм –Р. Інглехарт виявляє парадоксальний і складний взаємозв’язок 

системи цінностей і соціально-економічного статусу. Оскільки в межах цієї 
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дисертаційної роботи вершину цінніснні орієнтації не будуть ретельно 

аналізуватись, даний напрямок може бути розбудований в подальних наукових 

дослідженнях 

 

2.3. Методи аналізу особистісних диспозицій молодих подружніх пар 

 

     Диспозиційні прояви можуть бути виявлені шляхом фіксації певних 

емпіричних референтів у контексті шлюбно-сімейних відносин. Великий науково-

дослідний арсенал збагачується методиками для аналізу диспозиційних проявів на 

різних рівнях. Для аналізу диспозиційних утворень молодих подружніх пар можна 

використовувати як психологічні методи, так і соціологічні розробки, а також 

спеціальні наукові (частіше за все, демографічні) розробки – індекси. Велика 

зацікавленість шлюбно-сімейною взаємодією серед населення зумовила появу 

специфічних показників – так званих соціально-демографічних індексів.  

     У розробку індексів соціально-демографічного аналізу сімейної сфери здійснив 

великий внесок демограф М. Птуха, назвавши їх індексами шлюбності. Ці індекси 

є показниками гомогамії і гетерогамії, відштовхування та притягування, що 

використовуються для вимірювання за групами ступеня надання переваги 

шлюбному партнеру за якоюсь ознакою (вік, національність, рівень освіти тощо). 

В основі вимірювання лежить заставлення фактичної частоти поєднань 

характеристик подружжя в шлюбних парах. Індекс гомогамії для обох статей 

вираховується як середнє арифметичне із значень для чоловіків і жінок. Індекс 

гомогамії може варіюватись від +1 до 0, тобто від абсолютного надання переваги 

до повної байдужості до певної характеристики партнера [49, c. 58]. Ще одним 

способом розуміння диспозиційних утворень на етапі дошлюбної поведінки може 

бути діагностика прив’язаності через виявлення характероутворюючих зв’язків, 

що складаються між чоловіком та жінкою, які становлять «Ми», та іншими 

важливими близькими людьми, що розглядаються як «Вони». Таку розробку 

запропонували до використання О. Кроник і К. Кроник [23]. Аналіз починається з 

виділення опитуваними п’яти найбільш типових характеристик себе, партнера та 
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близької особи з оточення «Вони». Кожна властивість оцінюється за шкалою 

емоційної привабливості: подобається / не подобається. Суть методики полягає у 

тому, що необхідно виявити, чи є які-небудь причинно-наслідкові зв’язки між 

цими властивостями у двох випадках: себе і партнера, себе і людини з оточення 

«вони» і зіставити ці пункти. Потім підраховується кількість наявних 

характероутворюючих зв’язків, а опісля вираховується показник «пов’язаності», 

який автори позначили як ω
s
. Цей  показник розраховується за формулою 

ω
s
=S/max , де S – сума всіх зв’язків, а max – максимальна кількість можливих 

зв’язків. Після цих підрахунків здійснюються «кон’юнктивні» і «диз’юнктивні» 

зв’язки. Якщо зв’язок встановлений між двома бажаними властивостями, то він 

вважається кон’юнктивним і оцінються в +1 бал, а у разі поєднання двох 

небажаних властивостей, зв’язок називається диз’юнктивним і отримує -1 бал. У 

зв’язку між бажаними і небажаними властивостями кон’юнктивність оцінюється 

як +1/2, а диз’юнктивність як -1/2. Це дає можливість визначити показник 

кон’юнктивності відносин (К), що дорівнює питомій вазі всіх кон’юнктивних 

зв’язків (к) по відношенню до загальної суми зв’язків K=k/S. 

     Для аналізу першого рівня диспозиційного утворення, на якому сексуальне 

тажіння з метою отримання задоволення та продовження роду має регулююче 

діяльністе значення, можеть бути застосовані такі спеціальні розробки як тест 

А. Маслоу та тест Ф. Ільясова. Ці тести направлені на виявлення провідної 

потреби індивіда. Проте, оскільки перший рівень як окремий компонент не 

становить наукового інтересу нашого дисертаційного дослідження – більш 

ретельно будуть представлені методики для аналізу другого та третього 

диспозиційних рівнів. 

     Стосовно вивчення другого рівня диспозиційного утворення, на якому було б 

цікаво розглянути дошлюбні відносини, то варто зауважити, що таких методик не 

багато. Частіше за все, звернення до дошлюбного періоду відбувається з метою 

порівняння відносин «до» та «після» шлюбу. Тут у пригоді може стати методика 

міжособистісного сприйняття у дошлюбній парі М. Абалакіна [1]. Ця методика 

дозволяє визначити ймовірність укладання шлюбу між парою, задоволеність 
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відносинами і «позитивність» відносин (що є доволі спрощеною і базується на ідеї 

про відсутність сварок між парою). Серед методик, які варто згадати, – вже 

описана у підрозділі 1.1 шкала симпатії та любові З. Рубіна. Проте її застосування 

також буде більш цікавим у контексті лонгітюдного дослідження пари до шлюбу 

та після шлюбу з порівнянням їхніх шкал у ці два періоди. Отже, можна зазначити, 

що вивчення особливостей дошлюбного періоду життя індивідів розглядається як 

одна із причин стабілізації / дестабілізації молодої сім’ї. 

     Опитувальник суб’єктивної оцінки міжособистісних стосунків 

(С. Духновський) може застосовуватись як на етапі дошлюбних відносин, так і в 

межах шлюбу. Індикаторами дисгармонії, згідно з цією методикою, є 

напруженість, конфліктність, відчуженість у відносинах пари. Відповідно до 

уявлення про міжособистісні стосунки як  реалізацію суб’єктивного  ставлення 

один до одного, що впливає на загальний стан пари та настрій її учасників, 

С. Духновський акцентує увагу саме на розумінні взаємообумовленості, спільного 

тяжіння один до одного та існування близькості у парі. Гармонійні відносини, 

таким чином, будуть характеризуватися комфортом, задоволеністю обох учасників 

взаємодії та демонструватимуть свою стабільність засобом досягнення рівноваги 

між відчуттям самодостатності та спільності. Відносини, в яких наявна 

дисгармонія, будуть проявляти ознаки відсутності узгодженості, послаблення 

позитивних емоційних зв’язків. Методика становить собою опитувальник, що 

містить різні характеристики відносин, станів і почуттів, які виникають у парі під 

час взаємодії. Респонденту пропонується оцінити, наскільки запропоновані ознаки 

характеризують їхні власні стосунки. Результати опитування розміщують 

відповіді відносно до шкал: шкала напруженості відносин, шкала відчуженості 

відносин, шкала конфліктності відносин, шкала агресії у відносинах.  

     Для вивчення реального стану ставлення до батьків, сім’ї, виявлення специфіки 

побудови відносин з представниками протилежної статі, а також визначення 

життєвих цілей респондентів на етапі дошлюбної взаємодії можна застосовувати 

адаптовану методику «незавершених речень» Сакса і Леві [228], що в 

оригінальному вигляді складається з 60 запитань, поділених на 15 груп. Ця 
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методика може застосовуватись як для індивідуального, так і для групового 

опитування. 

     Міннесотський багатоаспектний особистісний опитувальник (Minnesota 

Multiphasic Personality Inventory, MMPI) також широко використовується для 

вивчення диспозиційних проявів. Цей опитувальник містить 10 клінічних шкал 

(шкала іпохондрії, шкала депресії, шкала істерії, шкала психопатії, шкала 

маскулінності-фемінності, шкала параної, шкала психостанії, шкала шизофренії, 

шкала гіпоманії, шкала соціальної інтроверсії). Серед основних переваг методики 

– наявність оціночних шкал – шкала брехні (демонструє наскільки щирим був 

респондент у процесі вимірювання), шкала достовірності (демонструє рівень 

надійності отриманих даних залежно від відкритості респондента та його 

готовності до співпраці), шкала корекції (враховує ступінь викривлення під 

впливом закритості респондента). Ці шкали дають змогу оцінити профіль як 

достовірний або недостовірний та врахувати ставлення респондента до процедури 

вимірювання. Для дослідження диспозиційних проявів у контексті сімейних 

відносин шкала маскулінності-фемінності буде мати першочергову вагу. 

     Внаслідок аналітичного огляду сукупності методологічних комплексів було 

встановлено, що період дошлюбної поведінки вивчається тими самими 

методиками, що і взаємодія пари у шлюбі. Погоджуючись з тим, що до деяких 

проявів дошлюбної поведінки можна застосовувати спеціальні методики шлюбних 

відносин, ми наголошуємо на тому, що період дошлюбних стосунків має 

специфічні характеристики, які вимагають спеціального підходу. Так, мотиваційні 

аспекти початку дошлюбних відносин можуть відрізнятись від мотивацій вступу у 

шлюб. Наприклад, мотиваційним рушієм для початку відносин у парі було 

прагнення задовольнити свої інтимні тяжіння. Партнер не розглядається як 

майбутній чоловік / дружина, а асоціюється із засобом досягнення власних цілей. 

Проте можлива дошлюбна вагітність та вплив суспільних норм, що пов’язані з 

цією демографічною подією, вимагають від пари узаконення стосунків. 

Особливості сприйняття  свого партнера у контексті дошлюбних відносин 

відрізнятимуться від сприйняття в умовах шлюбної взаємодії, а отже, дошлюбний 
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період має вивчатись спеціальними методиками, що б враховували б специфіку 

його перебігу.  

     Для вивчення третього диспозиційного рівня можуть бути залучені емпіричні 

референти: «репродуктивна установка» і «реалізація статево-рольових очікувань». 

Вивчення репродуктивних установок становить собою інтерес не лише для 

соціологів, а й для демографів. Саме потенціал методик, розроблених для 

проведення демографічних обстежень, широко використовується і соціологами. 

Репродуктивні установки молодого подружжя можна досліджувати на основі 

вивчення материнства та батьківства як потребно-мотиваційної сфери поведінки 

чоловіка та жінки з метою продовження роду та виконання функцій, що пов’язані 

з продовженням роду та піклуванням про нього. Вивчення компонента 

материнства та батьківства може бути здійснено через аналіз відповідальності. 

Саме цьому аспекту присвячена праця В. Прядеїна «Відповідальність як системна 

якість особистості» [136] Розглядаючи відповідальність в руслі її детермінації 

автором – як «базову властивість особистості, гарантію суб’єкта щодо досягнення 

результату власними силами на основі самостійно прийнятого рішення, 

усвідомленого боргу і совісті» [136, c. 7] – феномен материнства та батьківства 

можна вивчати як прояв цієї відповідальності. Серед здобутків В. Прядеіна 

корисним для розуміння материнства та батьківства може бути розроблений 

спільно з А. Крупновим опитувальник «Відповідальність». До показників 

багатомірно-факторного аналізу були включені динамічний, емоційний, 

регуляторний, операційний, мотиваційний, когнітивний, результативний та 

змістовий компоненти. Також були враховані спрямованість, активність і 

регулююча сторона активності. Внаслідок перевірки цих компонентів на 

відповідність теоретичному розподілу на основі критерію Хі-квадрат Пірсона було 

виявлено, що компоненти, за винятком когнітивного та емоційного, відповідають 

нормальному розподілу. Ретестова надійність підтвердилась (на 81 респонденті, 

інтервал проведення – шість місяців). Коефіцієнти надійності за однорідністю для 

опитувальника «Відповідальність» значущі на рівні 0,1 відсотка. Посилаючись на 

дані кореляційного аналізу і t-критерію Стьюдента, автори опитувальника роблять 
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висновок про достатньо високу надійність використаних компонентів і їх 

складових. Вивчення відповідальності може бути здійснено у напрямі сприйняття 

та оцінки перебігу подій респондентом та його подальшої ситуативної діяльності в 

залежності від цього. З цією метою бути застосована теоретична модель 

особистості Дж. Роттера, що використовує поняття локусу контролю. «Локус 

контролю – це віра індивіда в те, що його поведінка детермінується або ж ним 

самим (інтернальний локус контролю), або його оточенням і обставинами 

(екстеральний локус контролю). Формуючись у процесі соціалізації він, стає 

стійкою особистісною рисою» [75]. 

     Завдяки застосуванню шкали локусу контролю Дж. Роттера можна виявити, в 

якій мірі людина відчуває себе активним суб’єктом власної діяльності, а в якій – 

пасивним об’єктом дії інших людей і зовнішніх обставин. Згідно з уявленням про 

те, що локус може змінюватись і залежить від сфер, які пов’язані з життям 

суб’єкта, автор методики пропонує опитувальник, що містить 29 пар суджень, 

пункти яких відповідають певним сферам. Результатом застосування цього 

опитувальника є поділ респондентів на дві групи: інтералів та екстералів. Для 

вивчення сімейної взаємодії подружньої пари особливий інтерес становить «шкала 

інтеральності в сімейних відносинах», яка вимірює рівень усвідомлення 

респондентом відповідальності та перебіг подій у його сімейному житті. Так, при 

високих показниках за цією шкалою можна стверджувати, що респондент вважає 

себе відповідальним за події, а при низьких – відповідальність за виникнення і 

перебіг значущих ситуацій переноситься на партнера або найближче сімейне 

оточення. Російською моваю цю методику вперше переклав Е. Бажин . 

     Важливим аспектом вивчення репродуктивних настроїв респондентів можуть 

бути інтеріоризовані норми репродуктивної активності, що стимулюють або 

регламентують певну демографічну поведінку. А. Антонов пропонує вивчати 

репродуктивні норми на основі використання методики семантичного 

диференціалу (СД) [10, c. 275 – 289]. При використанні цієї методики 

респондентам пропонують оцінити певну кількість об’єктів (понять), базуючись 

на переліку біполярних шкал. Будучи інструментом дослідження семантичних 
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просторів суб’єкта, семантичний диференціал слугує для індексування значень та 

образів, що виникають у респондента. Прикладом використання методики СД 

може бути дослідження «Росія-200» [11], яке, застосовуючи біполярні оціночні 

судження, виявило основні тенденції: негативне ставлення до дво- і три- дітних 

сімей; сильне негативне ставлення до бездітних сімей. Позитивне ставлення 

респондентів було проявлено до сімей з однією дитиною.  

     Поряд з вимірюванням репродуктивних норм варто звернути увагу на 

репродуктивні мотиви. Підбір методик для фіксації репродуктивних мотивів має 

здійснюватись на основі розуміння розподілу цих мотивів на три основні групи: 

економічні, соціальні та психологічні мотиви. Спеціальних шкал для вимірювання 

мотивів не виявлено. Проте досвід фіксації мотивів представляє В. Баршис [19]. 

Автор дослідження пропонує визначення індикатора мотиву (для соціального 

мотиву: укріплення благоустрою; допомога в домашньому господарстві; 

отримання пільг; гарантія гідності старості) та його значущість. Як репродуктивна 

установка, так і репродуктивні мотиви відіграють важливу роль у дослідженні 

третього диспозиційного утворення. Репродуктивна установка характеризує 

кількісне вираження уявлення респондента про потребу в дітях, а репродуктивний 

мотив – відображає її якісну сторону, спонукаючи індивіда до досягнення 

особистісних цілей через народження дітей. 

     Для вивчення репродуктивного диспозиційного компонента в родинах, що вже 

мають дітей, може бути застосована методика PARI (parental attitude research 

instrument). Ця методика призначена для вивчення ставлення батьків до різних 

сторін сімейного життя і сімейної ролі, а також ставлення батьків до дітей. 

Адаптацію здійснено Т. Нещерет, модифікацію – Т. Архиреєвою [103].  

     Як важливий елемент корекції демографічної ситуації, репродуктивні 

установки активно вивчають у межах соціо-демографічних обстежень. Великі 

здобутки у цій сфері належать Л. Чуйко та іншим дослідникам (І. Савченко, О. 

Карнаущенко, В. Яковенко) Так, у роботі «Шлюби та розлучення» Л. Чуйко на 

прикладі Української РСР за допомогою включення блоку питань про наявність 

дітей / бажану кількість дітей / очікувану кількість дітей здійснює аналітику цієї 
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проблематики. Серед соціально-демографічних обстежень з виявлення 

репродуктивних настроїв населення варто відзначити дослідження цього автора 

«Ваша родина – 1981» [180], Сім’я молодих людей – 1996 » [181], « Молода сім’я 

в нових умовах»[182].  

     З метою фіксації статево-рольового розподілу в подружній парі 

використовується розробка А. Волкової «Рольові очікування і домагання у 

шлюбі». Методика здатна фіксувати широке коло емпіричних референтів, 

виокремлених для вивчення сімейного життя: значущість сексуальних відносин, 

батьківські обов’язки, моральна та емоційна підтримка, зовнішня привабливість 

партнера, уявлення подружжя про розподіл ролей між чоловіком і дружиною та їх 

функціональне навантаження. Використання цієї методики дозволяє виявити 

уявлення чоловіка та жінки про ієрархію сімейних цінностей, а також відобразити 

орієнтацію на рольову поведінку, очікування певних проявів цієї поведінки від 

партнера та позиціювання власної активної позиції у родині в питаннях статево-

рольового розподілу. Перевага у застосуванні такої методики полягає в 

можливості побудови порівняльного аналізу уявлень про сімейні цінності та 

установки у чоловіка і дружини. Також методика дає можливість оцінити ступінь 

рольової адекватності за показниками в п’яти сферах міжособистісної сімейної 

взаємодії. Виявлення неузгодженості в питаннях статево-рольових очікувань і 

домаганнях розглядається як дестабілізуючий конфліктогенний фактор. 

     Для оцінки згуртованості, адаптації і комунікації варто застосовувати шкалу 

сімейної адаптації і згуртованості (FACES-3). Розробка FACES-3 є третім 

варіантом шкал серії FACES. Основу цієї методики становить «кругова модель» 

(circumplexmodel), що буда запропонована Д. Олсоном. У центрі уваги 

вимірювання – сімейна згуртованість (як ступінь емоційного зв’язку між членами 

родини) та сімейна адаптація (як характеристика здатності сімейної системи 

пристосовуватись і змінюватись під впливом стресогенних факторів). Вирізнення 

в рамках кругової моделі чотирьох рівнів сімейної адаптації (ригідний, 

структурований, гнучкий і хаотичний) рівні і чотирьох рівнів сімейної 

згуртованості (роз’єднаний, розділений, пов’язаний і зчеплений) дозволяє 
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фіксувати особистісні прояви реакцій-дій у діапазоні від екстремально низького до 

екстремально високого. Комбінація рівнів згуртованості і сімейної адаптації дає 

змогу виокремити 16 типів сімейних систем. Особливістю цієї методики є оцінка 

ступеня задоволеності існуючою сімейною системою внаслідок аналізу 

сприйняття респондентом реального стану системи та порівняння його з бажаним. 

     Опитувальник FIRO-B для діагностики міжособистісної поведінки, базується на 

розроблених В. Щутцем постулатах: постулат міжособистісних потреб, постулат 

неперервності відносин, постулат сумісності, постулат розвитку групи. Також 

автор звертає увагу на дефіцитний, надмірний, ідеальний і патологічний тип 

поведінки. Опитувальник міжособистісних стосунків, що оцінює аспекти 

включення, контролю і афекту, був адаптований А. Рукавішніковим і може бути 

використаний для аналізу як другого диспозиційного утворення, так і третього 

рівня. Запропоновані компоненти – включення, контроль, афект – будуть 

відображати успішність проходження соціалізації респондента. Показник потреби 

включення буде відображати міру залученості (включення) респондента в 

батьківську родину, показник контролю демонструватиме наслідки відносин 

«батьки – діти», а потреба афекту буде відображати емоційне прийняття або 

відторгнення респондента найближчим оточенням. Наслідки цієї взаємодії у 

первинній соціалізаційній групі, що були проявлені на основі задоволення або ж 

незадоволення зазначених потреб, будуть проявлятись у майбутньому спілкуванні 

респондента та використанні ним механізмів взаємодії. Наприклад, при 

незадовільній потребі афекту у респондента можуть виникати захисні механізми 

під час взаємодії з оточуючими або ж своєю подружньою парою. Або ж 

компонент контролю може переноситись з батьківських акцентів у первинній 

групі на відносини респондента до своїх дітей і проявлятися або ж у диктаті у 

вихованні, або у відмові від авторитарності. Застосування цієї методики у 

вивченні диспозицій молодих подружніх пар дозволяє прогнозувати поведінку 

респондента у міжособистісних стосунках. Опитувальник міжособистісних 

стосунків також допомагає оцінити поведінку у конкретних областях і сформувати 

модель соціальної інтеракції. 
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     Невід’ємним інструментом в арсеналі дослідників для опису загальної картини 

сімейних відносин є спеціальні опитувальні методи, тести, шкали, що спрямовані 

на фіксацію стану сімейних відносин, задоволеності шлюбом, особливостей 

внутрішньосімейної інтеракції. Опитувальник «Спілкування в сім’ї» 

(Ю Альошина, Л. Гозман, Є. Дубовська) [7] може емпірично фіксувати рівень 

довіри спілкування, збіг поглядів, взаєморозуміння подружжя, легкість 

спілкування. Опитувальник цих же розробників  «Розподіл ролей у сім’ї» визначає 

ступінь реалізації чоловіком та дружиною тієї або іншої ролі й може бути 

корисним під час вивчення третього диспозиційного рівня в контексті статево-

рольових очікувань. Також популярним здобутком авторів є самоактуалізаційний 

тест (САТ), що базується на основі опитувальника особистісних орієнтацій і  

дозволяє визначити ціннісні орієнтації, гнучкість поведінки, самоповагу, 

самоприйняття. А. Волкова та Т. Трапезнікова пропонують для кращого розуміння 

сімейних відносин після низки опитувальних та тестувальних процедур складати 

психограму відносин, що фіксує:  

     1. Зони конфліктів подружжя та виявлення потенційного ініціатора конфлікту в 

кожній із зон.  

     2. Ступінь взаємної сумісності.  

     3. Загальна міра взаєморозуміння і погодження різних сторін сімейного життя. 

     4. Загальний прогноз відносин у парі  

     5. Рекомендації з форм та змісту корекційної роботи [28].  

     Тест-опитувальник задоволеності шлюбом (розробка В. Століна, Т. Романової, 

Г. Бутенко) становить собою експрес-діагностику міри задоволеності або 

незадоволеності шлюбом. Використання цієї методики дозволяє також виявити 

ступінь узгодженості або її відсутності у міжособистісній взаємодії в контексті 

шлюбних відносин. Серед тестових методик варто відзначити розробку, що 

отримала назву «характер взаємодії подружжя в конфліктних ситуаціях» 

[137, c. 318]. Тест містить опис 32 ситуацій подружньої взаємодії і здійснює 

шкалювання на основі закладених ознак: активність чи пасивність реакції, згода 

або незгода з партнером.  
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     «Класикою жанру» аналізу четвертого рівня диспозиційного утворення можна 

вважати методику «Ціннісні орієнтації» М. Рокича, що виокремлює 

інструментальні та термінальні цінності [223]. Для аналізу четвертого 

диспозиційного рівня доцільно також використовувати ціннісний опитувальник 

(ЦО) Ш. Шварца [66]. Ця методика застосовується для дослідження динаміки змін 

цінностей як у групах (у зв’язку зі змінами в суспільстві), так і для особистості (у 

зв’язку з її життєвими потребами). В основу свого тесту Ш. Шварц поклав 

уявлення про те, що всі цінності поділяються на соціальні та індивідуальні. 

Методика Р. Інглехарта дозволяє розділити цінності за встановленими попередньо 

критеріями на матеріалістичні та постматеріалістичні, що відображає стадію 

економічного та соціального розвитку суспільства. Оскільки ця розробка 

використовуюється у порівняльних масштабних дослідженням, найбільш 

ефективне її застосування буде в межах крос-культурних аналітичних програм. 

     Отже, методологічний комплекс для дослідження диспозиційних рівнів у 

шлюбно-сімейній взаємодії включає багато як психологічних, демографічних і 

спеціальних методик. Проте, було виявлено, для аналізу дошлюбного періоду, що 

відповідає формуванню установок на шлюб та дітородні орієнтації, у сучасному 

науковому арсеналі є недостатньо спеціальних методик. 

 

 

     Висновки до другого розділу 

 

     Цікавість науковців до прогнозування соціальної поведінки продукувала 

ретельні дослідження, теоретичні розробки та узагальнення багатьох вчених. 

Одним з таких узагальнень стала диспозиційна концепція особистості В. Ядова, 

що набула широкого використання та популярності  і ще й досі продовжує 

удосконалюватись. Здійснивши огляд теоретичних витоків окреслення поняття 

диспозиції та визначення її сутнісного характеру, диспозиція» у цій дисертаційній 

роботі розглядається в руслі визначення її В. Ядовим та розуміється як фіксована в 

соціальному досвіді схильність сприймати і оцінювати умови діяльності та 
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актуалізована готовність діяти певним чином. Диспозиції утворюються на стику 

між потребами та умовами і мають свою структуру. Вектор потреб містить 

вітальні потреби, потреби в найближчому оточенні, потребу включення в малі 

групи і в соціальну систему в цілому. А умови діяльності, що розглядають як 

ситуації, у яких реалізується певний акт дії, відрізняються за своєю стабільністю. 

Хоча увага В. Ядова зосереджена на трудовому аспекті людей (він досліджує 

групу інженерів), ця модель становить велику цікавість і для інших сфер людини. 

На відміну від Г. Олпорта, який також ретельно займався вивченням диспозицій та 

зосередився на їх видах (кардинальні, центральні, вторинні), В. Ядов демонструє 

механізми утворення диспозицій різних рівнів. Диспозиційна концепція 

особистості В. Ядова дозволяє зробити крок вперед у прогнозуванні соціальної 

поведінки людини. Виконуючи функцію психічної регуляції соціальної діяльності, 

соціальної поведінки особистості, диспозиційний компонент дає можливість 

структурувати діяльність відносно ближчих та віддаленіших цілей. Оціночні 

судження та інтерпретативні практики, що вивільняються з диспозиційної 

структури, здійснюються на основі каузальної атрибуції або ж присвоєнні ярликів 

чи формуванні категорій, що дозволяє віднести ситуацію/об’єкта до певного класу 

і сформувати на цій основі очікування по відношенню до властивостей 

ситуації/об’єкта. Спробу застосувати диспозиційну схему В. Ядова до пояснення 

сімейної сфери здійснили А. Антонов і В. Медков у своїй спільній роботі 

«Соціологія сім’ї», проте використовують її в контексті аналізу репродуктивних 

установок сімей.  

     Ознайомившись з витоками диспозиційної моделі В. Ядова (Ш. Надірашвілі, 

В. М’ясищева, В. Магуна, Д. Узнадзе, А. Леонтьева, В. Мерліна, А. Прангішвілі., 

роботами провідних соціологів у контексті вивчення сімейної сфери (А. Антонов і 

В. Медков,Т. Андреева) та інших науковців була здійснена спроба адаптації 

моделі В. Ядова до пояснення поведінки в контексті дошлюбних та шлюбних 

відносин. Перший рівень диспозиційного утворення містить у собі елементарні 

фіксовані установки і є лише осередком для надбудови наступних рівнів. На 

другому рівні в контексті потреби в найближчому сімейному оточенні 
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проявляються особливості вибору шлюбного партнера, формується готовність до 

укладання шлюбу, та закладаються дітородні установки. Психосоціальна 

готовність до шлюбу та мотив укладання шлюбу є важливими компонентами 

формування готовності до шлюбу. Наступний рівень становить найбільший 

інтерес для цього дисертаційного дослідження – це третій рівень особистісних 

диспозицій. Диспозиції на цьому рівні через потребу включення в малі групи, 

колективи та необхідність реалізації спрямованості інтересів спонукають до 

активізації дітородних установок, реалізації в сімейній сфері та демонстрації 

статево-рольових очікувань. На цьому рівні важливо звернути увагу на точку 

відліку створення сім’ї – укладання шлюбу. Саме факт офіційної реєстрації може 

розглядатись як умова діяльності (ситуація) для третього диспозиційного рівня. 

Темпоральний аспект виміру також має місце для вивчення диспозицій у 

шлюбних відносинах і на цьому рівні ми можемо говорити про «стаж шлюбу», що 

набуває своєї часової фіксації від моменту укладання шлюбу (для нашого 

дисертаційного дослідження) і фіксується у точках-циклах. Останній, четвертий 

рівень, на якому розташовані ціннісні орієнтації (серед яких чільне місце 

займають сімейні цінності), не є об’єктом ретельного розгляду в цій роботі, проте 

деякі аспекти можуть бути досліджені. Оскільки диспозиційний компонент – це 

регулятор соціальної поведінки, то ретельне його вивчення дає можливість 

зробити прогностичні припущення стосовно діяльності відносно ближчих та 

віддаленіших цілей. 

     Для наукового вимірювання проявів диспозицій дослідник має визначити 

емпіричні референти. Їхня кількість може корегуватись в залежно від глибини 

дослідження. Серед можливих до фіксації емпіричних референтів усієї 

диспозиційної структури можна виокремити такі: готовність до шлюбу; уявлення 

про материнство / батьківство; інформаційна обізнаність у сфері сімейних питань; 

дітородні орієнтації; статево-рольові очікування; життєві плани та самореалізація; 

очікувана, бажана та запланована кількість дітей тощо. Методологічний комплекс 

аналізу диспозицій сімейної сфери представлений великою кількістю 

опитувальників, що вже здобули своє визнання та широке застосування. До них 
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належать, зокрема, опитувальники «Спілкування в сім’ї» та «Розподіл ролей у 

сім’ї», «Вимірювання установок у сімейній парі» (Ю. Альошина, Л. Гозман, 

Є. Дубовська). Серед тестувальних процедур варто згадати психограму А. 

Волкової та Т. Трапезнікової, самоактуалізаційний тест (САТ) (Ю. Альошина, Л. 

Гозман) Важливий внесок в аналіз сімейної сфери зробив демограф В. Птуха, який 

розробив специфічні соціо-демографічні індекси (показник гетерогамії і 

гомогамії). Увагу дослідників привертає вивчення кризового стану в сімейних 

відносинах. Успішно використовуються та адаптуються зарубіжні методики: 

PARI, FACES-3, FIRO-B. Отже, можна сміливо зазначити, що методологічні 

можливості осягнення різних проблематик сімейної сфери є високими, а найбільш 

ефективний результат у цьому буде приносити комплексність їх застосування.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


103 
 

РОЗДІЛ 3.  УЗГОДЖЕНІСТЬ ДИСПОЗИЦІЙНИХ ОЧІКУВАНЬ ЯК ФАКТОР 

ЗАДОВОЛЕНОСТІ ШЛЮБОМ 

 

3.1. Соціологічний аналіз диспозицій молодих подружніх пар міста Києва  

 

     Соціологічне дослідження, що є пошуковою емпіричною частиною нашої 

дисертаційної роботи, було проведено у Києві у період грудень  2014 – листопад 

2015 року та отримало кодову назву «Київ-молодь–2015». Вибіркова сукупність 

становила 114 респондентів. У центрі уваги соціологічного дослідження – молоді 

сім’ї. Офіційна реєстрація шлюбу стала основним фільтром при формуванні 

вибіркової сукупності. Це обумовлено тим, що українська молодь все частіше 

стала звертатись до альтернативних форм проживання [108, c. 49] і офіційна 

реєстрація вбачається ними як підтвердження перевірки своїх почуттів на 

міцність. Зацікавленість новоутвореними (молодими) сім’ями обумовлена 

специфікою цієї групи. Ця група є важливою з точки зору демографічного 

відновлення, оскільки в молодих сім’ях наявні підвищені дітородні орієнтації 

[166]. Специфіка молодої сім’ї визначається тим, що подружжя перебуває на етапі 

становлення та налагодження внутрішньо-сімейних зв’язків, інтенсивного 

розвитку, освоєння соціальних ролей, а також виокремлення себе як самостійного 

соціального суб’єкта, це союз, що демонструє активну переорієнтацію на 

виконання та досягнення групових цілей і функціонування сімейного інституту.  

     Вибір блоків для наповнення розробленої диспозиційної моделі здійснений на 

основі залучення вторинного аналізу факторів стабільності шлюбу і задоволеності 

подружжя сімейним життям, що демонструється у роботі М. Мацьковського і 

Т. Гурко «Успішність функціонування молодої сім’ї у великому місті» [97]. 

Спираючись на результати досліджень зарубіжних і вітчизняних науковців, автори 

виокремлюють групу шлюбних факторів, які впливають на задоволеність 

сімейним життям  та свідчать про наявність або відсутність зв’язку між цими 

змінними. Далі будуть згруповані та проаналізовані лише ті змінні, що 

продемонстрували наявність зв’язку (прямого або зворотного) та відповідають 
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критеріям для формування вибірки цього дисертаційного дослідження (такими 

критеріями є офіційна реєстрація шлюбу, належність подружжя до вікової групи 

«молодь», проживання у місті). 

Економічні шлюбні фактори: 

– високий прибуток чоловіка у перші роки шлюбу (прямий зв’язок із 

задоволеністю шлюбним життям).  

– наявність власного житла на початку шлюбу (прямий зв’язок із 

задоволеністю шлюбним життям). 

– співмешкання подружньої пари з батьками на початку шлюбу (зворотний 

зв’язок із задоволеністю шлюбним життям).  

Соціальні фактори:дітородні установки: 

– кількість дітей (прямий зв’язок із задоволеністю шлюбним життям).  

– високі репродуктивні установки у жінок (прямий зв’язок із задоволеністю 

шлюбним життям).  

Соціальні фактори.Статево-рольові установки: 

– рівноправний розподіл господарство-побутових обов’язків поміж 

подружжям (прямий зв’язок із задоволеністю шлюбним життям).  

– незадоволеність сексуальними відносинами, сексуальна дисгармонія 

(зворотний зв’язок із задоволеністю шлюбним життям). 

Соціальні фактори. Реалізація в сімейній сфері: 

– спільне проведення дозвілля і відпустки (прямий зв’язок із задоволеністю 

шлюбним життям). 

– обмеженість спільних тем для спілкування, спільних захоплень (зворотний 

зв’язок із задоволеністю шлюбним життям). 

     Таким чином, дітородні установки, соціально-рольові установки та реалізація в 

сімейній сфері є важливими соціальними факторами для аналізу задоволеності 

шлюбом і становлять собою емпіричні референти для аналізу третього 

диспозиційного рівня. Також до уваги буде братися такий аспект економічного 

фактору, як форма проживання молодої сім’ї (разом чи окремо від батьків). 
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     Емпірична інтерпретація понять. Для детермінації молодої сім’ї було 

використано вікове обмеження стосовно приналежності до молодих сімей згідно із 

Законом Украъни «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в 

Україні» [72]. Відповідно до цього закону, до молодих сімей відносять подружжя, 

в якому вік чоловіка та дружини не перевищує 35 років. Варто зазначити, що за 

результатами демографічного щорічника «Населення України» за 2010 рік [115, 

c. 77] група молодих осіб віком від 20 до 29 років становлять найвищий відсоток у 

загальній кількості всіх одружених жінок та чоловіків міської місцевості, що 

свідчить про високу шлюбну активність саме цієї вікової групи. Другим критерієм 

детермінації стала тривалість шлюбу. Так, до молодих сімей відносять пари, що 

перебувають у шлюбі від одного до п’яти років 

     Під дітородними установками в нашому соціологічному дослідженні буде 

розумітись «сукупність уявлень і настроїв суб’єкта, що свідчать про готовність 

реалізувати певні типи репродуктивної активності» [108, c. 26]. Дітородна 

активність, будучи процесом самовідтворення населення, уособлює в собі 

особливості культурно-історичного процесу та соціально й економічно 

детерміновані уявлення про «ідеальну», «бажану» та «заплановану» кількість 

дітей. Ідеальна кількість дітей визначається як найкраща кількість дітей для сім’ї 

та дитини безвідносно до схильностей і планів респондента. Бажана кількість 

корегується на основі особистих схильностей респондента, а запланована кількість 

відображає врахування, окрім особистих амбіцій та прагнень респондента, ще й 

конкретних (матеріально-побутових) обставин життя. У цьому дисертаційному 

дослідженні буде визначатись запланована та бажана кількість дітей з 

урахуванням соціальних, економічних, політичних та індивідуальних факторів, 

що, на думку респондента, регулюють чисельність дітей. 

     Під інтимними відносинами подружжя розуміється окремий вид 

міжособистісної взаємодії між чоловіком та дружиною, що характеризується 

своєю фізичною та духовною близькістю та проявляється у потребі до 

сексуального задоволення. Значущість сексуальних відносин для сімейної пари 

визначається на основі досліджень О. Кернеберга: «важливим моментом у 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


106 
 

інтимних стосунках є те, наскільки відносини допускають почуття внутрішньої 

свободи та емоційної стимуляції, наскільки багатим, оновлюючим та збуджуючим 

є сексуальний досвід пари, наскільки вони здатні до сексуальних експериментів і 

не відчувають при цьому, що їх сковує партнер або соціальне середовище. І, 

основне, наскільки пара автономна в тому сенсі, що може знову і знову 

відроджуватись протягом життя, незалежно від змін в їхніх дітях, оточенні та 

соціальній структурі. Незалежна та зріла інтимна пара зберігає свої межі 

приватності і здатна до таємної, пристрасної участі один в одному в будь-якому 

соціальному оточенні» [68, c. 240 – 241]. Інтимність може виражатись не лише у 

наявності чи відсутності сексуальних відносин, а і шляхом прояву ніжності у 

турботі, відчутті спорідненості душ. 

     Статево-рольові очікування індивідів, що перебувають у шлюбі, будуть 

визначатись як уявлення, сподівання та вимоги до виконання певних очікувань 

відносно шлюбно-сімейної взаємодії партнера та розподілу його функціональних 

обов’язків. Статево-рольові очікування, маючи в своїй основі стереотипізований 

характер, є важливим регулятором взаємодії в парі. 

     Комунікативна сторона взаємодії розуміється як процес двостороннього обміну 

інформацією. Специфіка комунікативної взаємодії подружньої пари полягає в 

тому, що люди не просто обмінюються значеннями, а прагнуть будувати своє 

спілкування, залучаючи не лише сприйняття інформації, а і її осмислення з метою 

вироблення спільного змісту між комунікаторами. 

     Дозвіллєві практики – сукупність рекреаційних, культурних, розважальних 

заходів, що існують у подружжя як у спільній так і в окремій їх реалізації. 

Різноманітність та насиченість дозвілля може визначатись через частоту та форму 

його проведення. 

Особливості побудови вибірки 

     Побудова вибірки здійснювалась методом відбору типових представників. До 

заданих властивостей належать: проживання у м. Києві, вік від 18 до 35 років; 

офіційна реєстрація шлюбу. Вибіркова сукупність представлена 57 подружніми 

парами, що становить 114 респондентів. 
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     У цьому підрозділі будуть продемонстровані результати соціологічного 

дослідження «Київ-молодь–2015». До проаналізованих блоків питань належать: 

економічний блок; блок дітородних орієнтацій; блок інтимного життя; блок 

статево-рольового розподілу та розподілу владних повноважень; блок 

комунікативних практик подружжя і взаємодій з іншими членами родини; блок 

дозвіллєвих практик подружжя. У ході відбору респондентів за виокремленими 

параметрами, що є представниками вікової групи 30—35 років, виникли 

ускладнення. Вони полягають у тому, що респонденти цієї вікової групи зазвичай 

перебувають у шлюбі більше п’яти років і не можуть бути включені до групи 

молодих сімей. 

Напрями розрізу аналітичних висновків будуть здійснюватись у таких площинах: 

1) площина статевого розподілу; 

2) площина темпорального виміру на основі об’єднання  п’яти груп (зі стажем від 

одного до п’яти років) у дві групи. Такий розподіл забезпечив аналіз кращим 

статистичним наповненням клітинок, а також дозволив здійснити порівняння 

всередині групи молодих подружніх пар з меншим та з більшим подружнім 

стажем. Таким чином, у групу 1, що може бути описана як молоді подружні пари 

на етапі адаптації та налагодження внутрішньосімейних стосунків, були об’єднані 

пари зі стажем один-два роки. До групи 2 належать більш досвідчені молоді 

подружні пари, що належать до темпоральної періодизації критичних періодів. Як 

було описано у підрозділі 1.3, кризові періоди, що частіше спостерігаються (на 

основі різних факторів-криз: народження дитини, внутрішньосімейна 

переорієнтація), третій-четвертий роки. Тому другу групу становлять респонденти 

зі шлюбним стажем три, чотири, п’ять років. Окрім більшої статистичної 

наповненості, таке групування дозволило нам проаналізувати дві групи на основі 

різних конфліктогенних періодів. Для першої групи будуть властиві конфлікти, 

пов’язані з процесом адаптації, усвідомленням факту шлюбу, прийняттям ролі 

чоловіка та дружини, можливе виникнення колізій під час побудови сімейної 

стратегії. Для другої групи, яка вже пройшла першу адаптацію один до одного, 

кризові аспекти можуть обумовлюватись настанням демографічної події 
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(народження дитини) та необхідністю прийняття нових для подружжя ролей. 

Також можна зробити припущення, що кризовий період трьох років 

супроводжується розвінчанням ідеального образу партнера.  

3) площина вікових групи за дітородною активністю і частотою укладання шлюбів 

(на основі даних Держкомстату України) представлені групами 20–24, 25–29, 30–

34+35. Розподіл вікових груп представлений у табл. 2 [116, c. 109]. 

Таблиця 2 

Розподіл живонароджених за порядком народження, віком матері для 

офіційно зареєстрованих шлюбів у міських поселеннях 

Жінки міських поселеньза порядком народження у матері 

Вік матері усього перші другі треті 

15 - 19 7697 7124 542 29 

20 - 24 63322 49887 11935 1291 

25 - 29 99177 52604 39829 5421 

30 - 34 61933 15731 35133 8563 

35 - 39 24244 3632 12472 5748 

40 - 44 3953 474 1602 1149 

45 - 49 200 41 62 51 

 

     У розділі 3.1 буде подано загальну характеристику внутрнішньосімейного 

стану опитаних молодих подружніх пар міста м. Києва і внутрішньогрупові 

відмінності на основі вікових груп. Гендерний розріз та груповий за стажем буде 

представлений у розділі 3.2. 

     Економічний стан. Аналіз групи факторів, що об’єднані в економічні 

розпочнемо з огляду форми проживання молодої подружньої пари – разом чи 

окремо від батьків. Частотний розподіл показав, що 30% пар проживають разом з 

батьками і, відповідно, 70% – окремо. Очікуваною є тенденція стосовно того, що 

респонденти старшого віку (30+) частіше живуть окремо від батьків. Це 

обумовлено тим, що тривале працевлаштування та кар’єрний ріст дають більше 
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можливостей, ніж для респондентів, які у молодому віці після отримання освіти 

тільки розпочинають свою трудову діяльність та не мають значних фінансових 

накопичень. Проживаючи окремо від батьків, респонденти вікової групи 30 + не 

можуть забезпечувати всі фінансові витрати для народження дитини (наступної 

дитини) та не мають стабільності доходу. Така тенденція зберігається і для інших 

вікових груп. Зацікавленість формою проживання молодої подружньої пари є 

невипадковою. Звертаючись до досвіду науковців, ми можемо говорити про вже 

виявлені переваги та недоліки у такому спільному проживанні. Л. Шнейдер 

.зазначає, що спільне проживання полегшує вирішення фінансових негараздів 

подружжя, наприклад, за рахунок того, що батьки (у яких проживає молода пара) 

можуть оплачувати комунальні послуги, купувати продукти. Також важливим 

моментом підтримки родини, в якої з’явилась маленька дитина, є допомога у 

догляді та вихованні. Проте дуже часто такого роду включення бабусь та дідусів у 

виховання малюка потім обертається конфліктними ситуаціями в контексті 

ендоктринації методів виховання старшими поколіннями. До негативних наслідків 

спільного проживання з батьками можна також віднести часткове перекладання 

своїх обов’язків молодятами на плечі батьків, а також неспроможність самостійно 

приймати рішення. Наступним наріжним каменем може стати втручання батьків у 

взаємини молодят. Батьківська родина, позиціонуючи себе як паттерн (за умови 

коректного функціонування власної родини), намагається свідомо чи несвідомо 

вплинути на відтворення такої самої моделі відносин у молодого подружжя, 

нехтуючи прагненнями молодят. Рівень напруженості конфліктів буде також 

посилюватись у разі несхвалення батьками вибору шлюбного партнера. У 

результаті статистичної обробки емпіричної інформації було встановлено 

(р=0,007), що форма проживання респондента пов’язана з його здатністю 

забезпечити фінансові витрати на народження дитини. Так, серед тих хто 

проживає разом з батьками, переважає усвідомлення своєї фінансової 

неспроможності і, відповідно, залежності. Навідміну пари, що проживають окремо 

висловлюють більшу фінансову впевненість. 
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     Відповідаючи на питання стосовно фінансової спроможності забезпечити всі 

витрати для народження першої (або ж наступної) дитини, а також стабільності 

доходу для забезпечення майбутнього дитини, опитані респонденти поділились на 

дві групи в майже однаковій відсотковій пропорції (46 % опитаних можуть 

забезпечити фінансові витрати для народження дитини (першої чи наступної); 45 

% стверджують, що стабільність їхнього доходу може забезпечити майбутнє 

дитини і; 54% неспроможні покрити фінансові витрати і 55% не впевнені у своїй 

спроможності забезпечити майбутнє дитини). Підтвердженням факту 

усвідомлення фінансової залежності у разі спільного проживання з батьками став 

розподіл відповідей на питання про фінансову стабільність для забезпечення 

витрат при народженні дитини  та стабільність доходу для забезпечення 

майбутнього у розрізі форми проживання. Респонденти, що проживають разом з 

батьками, на 46% частіше говорять про свою неспроможність покрити всі витрати 

для народження першої (або ж наступної) дитини. А респонденти, що проживають 

окремо від батьків, демонструють більшу впевненість у стабільності свого доходу 

(можливо, це і є одна з причин окремого проживання). На основі значимого 

показника критерію Хі-квадрат (p = 0, 007) при побудові таблиць спряженості, 

можна припустити, що форма проживання респондента пов’язана з його 

фінансовою спроможністю, і тому, респонденти, що відчувають фінансову 

неспроможність, вимушені проживати з батьками. Проте варто пам’ятати, що 

проживання з батьками може бути пов’язане також з іншими факторами, як, 

наприклад, необхідність допомоги у догляді за дитиною. Розподіл, отриманий у 

ході проведеного дослідження, підтверджується результатами соціально-

демографічного дослідження «Молодь України: спосіб життя та ціннісні 

орієнтації» за 2010 рік (рис. 6) [158, c. 18].  
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Рисунок 6. Розподіл молоді за віком і типом сім’ї, в якій вона проживає, % 

Ця стовпчикова діаграма демонструє, що по факту зростання віку в групі частота 

проживання з батьками зменшується.  

     Блок дітородні орієнтації. Визначаючи бажану кількість дітей, опитані 

респонденти, на основі частотного аналізу, демонструють  перевагу за дво- і 

тридітні сім’ї (62%). Такий показник є підтвердженням того, що в сучасній 

українській сім’ї зберігається дітородна орієнтація на багатодітний тип сімей. 

Отриманий розподіл знаходить своє підтвердження у соціально-демографічному 

обстеженні «Молодь України, 2010», де було продемонстровано, що  більше 60% 

подружніх пар, які проживають у містах, висловлюють своє бажання мати двох 

дітей. 

     Проте, соціально-економічні та політичні умови сьогодення вносять корективи 

в розподіл між бажаною та запланованою кількістю.  Щодо запланованої кількості 

дітей відповіді майже однаково розподілилися між однією та двома, трьома 

дітьми. Це свідчить про те, що молода українська сім’я хоч і хотіла б мати більше 

однієї дитини, але з урахування соціальної, економічної і політичної ситуації в 

Україні у своїх планах робить обмеження на користь однієї дитини. Розподіл сімей 

за кількістю дітей відображає суперечливість між реальною та бажаною кількістю. 

Так, у містах, де переважаюча бажана кількість – двоє, у своєму актуальному 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


112 
 

демографічному стані відображає переважання сімей з однією дитиною (табл. 3) 

[115, c. 11]. 

Таблиця 3 

Частка індивідуальних домогосподарств, у яких проживають діти до 18 років, 

та їх розподіл за кількістю дітей, 2010 

Тип поселення З дітьми 

до 18 

років 

У тому числі: 

з 1 

дитиною 

з 2 

дітьм

и 

з 3 

дітьми 

з 4 

дітьми 

з 5 

дітьми 

Всі поселення 37,8 73,7 23,1 2,8 0,3 0,1 

Міські 

поселення 

38,3 79,1 19,3 1,4 0,1 0,1 

Сільські 

поселення 

36,7 31,6 31,6 6,1 0,9 0,3 

 

     Не зважаючи на те, що бажана і запланована кількість дітей у респондентів 

більше однієї дитини, статистичні дані щодо опитаних сімей продемонстрували, 

що переважають однодітні сім’ї (мають майже однаковий кількісний показник з 

парами без дітей) Отже, мають місце перешкоди, які заважають реалізувати 

дітородні настрої молодих сімей. Варто також зауважити, що окрім зазначених у 

табл.4 перешкод, тенденція до трансформації специфіки сексуальних стосунків 

тяжіє до свідомого контролю репродуктивної функції, а також перенесення мети 

статевого контакту з продовження роду на отримання сексуального задоволення. 

Розмірковуючи над тим, що стає перешкодою для народження дітей, ми 

розподілили групи респондентів на таких, що ще не мають дітей, та таких, що 

мають. Оскільки опитування проводилось у період кінець 2014 початок 2015 року 

–то актуальна політична ситуація була врахована. Перешкоди для народження 

першої та наступної дитини, за результатами опитування, подано у табл.4 
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Таблиця 4.  

Порівняльна таблиця перешкод для народження першої та наступної дитини 

за частотою вибору 

 

 

частота 

вибору  

 

Перешкоди для народження 

першої дитини 

 

частоста 

вибору  

 

Перешкоди для народження 

наступної дитини 

19 Неможливість створення необхідних 

умов для забезпечення народження 

дітей (проблеми з житлом, фінансові 

негаразди, тощо) 

30 

 

 

Очікування поліпшення ситуації 

щодо медичного обслуговування; 

дошкільної (шкільної) освіти; 

соціального захисту материнства 

і дитинства 

19 Бажання дочекатися соціально-

політичної стабільності в країні 

29 

 

Бажання зосередитись на власних 

інтересах 

17 Відсутність необхідних умов для 

забезпечення майбутнього дітей 

(дати дітям належну освіту, 

забезпечити всебічний розвиток 

тощо) 

28 

 

 

Неможливість створення 

необхідних умов для 

забезпечення народженні дітей 

(проблеми з житлом, фінансові 

негаразди, тощо) 

15 Бажання зосередитись на власних 

інтересах 

28 

 

необхідність інтервалу між 

народженням дітей 

12 Зниження конкурентноздатності та 

втрата заробітку у зв’язку з 

народженням дітей 

24 Зниження конкурентноздатності 

та втрата заробітку у зв’язку з 

народженням дітей 

 

12 

Бажання мати більше вільного часу 19 відсутність необхідних умов для 

забезпечення майбутнього дітей 

(дати дітям належну освіту, 

забезпечити всебічний розвиток 

тощо) 

6 Наміри перевірити почуття (міцність 

стосунків із партнером) 

 

17 Небажання шлюбного партнера 

мати дітей 
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5 Очікування поліпшення ситуації 

щодо медичного обслуговування; 

дошкільної (шкільної) освіти; 

соціального захисту материнства і 

дитинства 

10 Бажання мати більше вільного 

часу 

4 Інше 10 Бажання дочекатися соціально-

політичної стабільності в країні 

2 Проблеми зі здоров’ям 

 

5  

Проблеми зі здоров’ям 

 

0 

 

 

 

 

 

4 Наміри перевірити почуття 

(міцність стосунків із партнером) 

2 інше 

 

     З таблиці видно, що респонденти, які ще не мають дітей, перешкодою до 

дітонародження вважають проблеми фінансово-побутового характеру. У 

респондентів, які вже мають дитину, перелік перешкод, що контролюють 

подальше дітонародження, становлять ті, що виникли по факту народження 

першої дитини, і такі, що пов’язані з потребами особистісного розвитку. З огдяну 

на представлену порівняльну таблицю можна зробити висновок, що для 

респондентів, які не мають дітей, основні перешкоди пов’язані з фінансовим 

становищем та стурбованістю сучасною політичною нестабільністю України, а 

для пар, що вже мають дітей, перешкоди до дітонародження обумовлюються в 

першу чергу проблемами, що виокремились на основі досвіду у вихованні першої 

дитини. Варто зауважити, що у групі осіб з дітьми зростає кількість відповідей про 

те, що перешкодою для народження наступної дитини є небажання шлюбного 

партнера мати дітей – частота позитивної відповіді на цю перешкоду у чотири 

рази вища, ніж у групи осіб, що ще не мають дітей. Так, можна припустити, що ті 

подружні пари, які вже обізнані з проблемами, що пов’язані з вихованням дитини, 

забезпеченням її гідними умовами та переживають (або пережили) подружню 

кризу по факту народження дитини (народження дитини є кризовою подією у 
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зв’язку з необхідністю функціонально-рольової переструктурації), будуть 

обережнішими народженні наступних дітей. Зазначені перешкоди для народження 

першої дитини за частотою вибору соціологічного дослідження «Київ-Молодь–

2015» збігаються з розподілом перешкод, що були виокремлені в межах 

дослідження «Сім’я та сімейні відносини – 2009» [150, c. 130]. Фіксація перешкод 

здійснювалося у респондентів, у яких запланована та бажана кількість дітей не 

збігається. 

     Говорячи про наявність такої проблеми, як нестабільність доходу та відсутність 

можливості забезпечити матеріальні витрати при народженні першої (або ж 

наступної дитини), респонденти висловлюють стурбованість у питанні про 

народження дитини (першої або ж наступної). Проте на народження дитини вони 

все ж таки наважаться, навіть якщо це погіршить їхнє матеріальне становище. 

Молоді подружні пари продемонстрували високий показник готовності до 

рішучих дій (якщо буде виникати потреба), щоб забезпечити кращий догляд за 

дитиною. Так, 97% опитаних респондентів готові взяти на себе основні функції 

догляду за дитиною, якщо цього не зможе робити їх шлюбний партнер; 91% – 

готові знаходити більше вільного часу для дитини (навіть за рахунок відмови від 

власних захоплень), а 66% – готові залишити свою кар’єру заради виховання 

дитини. Варто зазначити, що готовність до народження дитини та індивідуальний 

стиль батьківства і материнства залежить від власного соціального досвіду, від 

того, як це відбувалось в батьківській родині. Відповідальне і змістовно насичене 

батьківство та материнство сприятливо впливає як на дітей, так і на батьків, 

надаючи їм відчуття повноцінного виконання сімейного обов’язку.  

     Результати власного соціологічного дослідження щодо дітородної активності 

по групах продемонстрували: серед усіх трьох груп двох дітей, частіше за всі інші 

групи, мають респонденти віком 30+. Для групи 20–24 – переважаючою є 

відсутність дітей і для групи 25–29 переважним статистичним показником є одна 

дитина. Водночас серед усіх груп бажана та запланована кількість дітей – більше 

ніж одна дитина. Низька народжуваність другої дитини в групі 25–29 може 

пояснюватися зазначеними респондентами перешкодами до народження наступної 
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дитини, які з часом, по досягненню старшого віку, долаються, що, в свою чергу, 

сприяє народженню бажаної кількості дітей. 

     Інтимне життя. Інтимне життя подружжя є невід’ємною частиною взаємодії 

між чоловіком та дружиною. Опитані респонденти погоджуються з тим, що 

сексуальна гармонія подружжя впливає на щастя у шлюбі, а також з тим, що 

сексуальне задоволення впливає на настрій і самопочуття людини. Варто 

зауважити, що респонденти молодшої вікової групи – 20–24 – частіше за інші 

вікові групи не погоджуються з тим, що щастя і самопочуття залежить від 

задоволення сексуальних потреб, у той час як інші групи схиляються до ствердної 

відповіді на це питання. Але загалом молоді подружжя не вважають сексуальні 

стосунки як головними у відносинах чоловіка та жінки. Запитуючи респондентів 

про те, від кого більшою мірою залежить задоволеність інтимними відносинами, а 

також від кого більшою мірою залежить наявність труднощів в інтимному житті, 

відповіді респондентів тяжіють до варіантів «від дружини» та «частіше від 

дружини, але і від чоловіка також». Отже, жінка відіграє важливу роль у 

гармонізації інтимних стосунків молодих подружніх пар. Аналіз за віковими 

групами виявив, що респонденти групи 20–24 роки частіше зазначають, що обидва 

члени подружжя є відповідальні за сексуальну задоволеність, у той час як у групах 

старшого віку відповіді тяжіють до відповідальності жінок за інтимні відносини. У 

цілому, за результатами опитування можна відзначити високу сексуальну 

задоволеність – 80% респондентів зазначили, що задоволені своїм сексуальним 

життям з партнером, проте, разом з тим, 48% опитаних хотіли б змінити щось у 

власному сексуальному житті. 

     Аналізуючи загальний рівень задоволеності сексуальним життям респондентів, 

можна стверджувати про задовільний рівень сексуальних відносин, який може 

бути обумовлений специфікою групи: молоді подружні пари в інтимних стосунках 

є відкритими, ще не пізнаними (а отже, і цікавими) один для одного. Цікавим є те, 

що молоді подружні пари, котрі проживають разом з батьками, на 15% частіше 

зазначають про те, що вони хотіли б щось змінити у своєму сексуальному житті з 

партнером, ніж ті пари, що проживають окремо. 
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     Статево-рольовий розподіл та сфера сімейної реалізації. Відтворення 

гендерних стереотипів та збіг рольових очікувань подружжя єважливим аспектом 

шлюбно-сімейної взаємодії. Відповіді опитаних респондентів стосовно статево-

рольового розподілу свідчать про збереження традиційних уявлень про основні 

чоловічі та жіночі ролі, де головна турбота чоловіка – у забезпеченні 

матеріального добробуту і сімейного комфорту, а головна турбота дружини – 

годувати і доглядати всіх у сім’ї. Отримані результати щодо уявлень про 

головуючу роль чоловіка збігаються з втіленою практикою статево-рольового 

розподілу у подружжя. Так, у дослідженні за 2009 рік було встановлено, що більш 

ніж у 60% сімей респондентів годувальником є чоловік, у третині сімей – обидва 

члени подружжя, менш ніж у 5% – дружина [150, c. 96]. Варто зазначити, що 

основна роль чоловіка як годувальника є укорінено стереотипізованою і динаміка 

щодо зниження укоріненості уявлень про ототожнення ролі чоловіка з фінансовим 

забезпеченням майже не спостерігається.  

     Респонденти вікового зрізу 25–29 найчастіше переконані в тому, що годувати і 

доглядати всіх у сімї – це не є головна турбота дружини. Враховуючи, що 

респонденти цієї групи за частотним розподілом у переважній кількості 

виховують лише одну дитину – можна припустити, що жінки цієї групи є активно 

трудозайнятими. Серед респондентів групи 30+, які становлять 88% від усіх 

респондентів, що мають двох дітей, відповіді демонструють погодження 

респондентів із запропонованим постулатом. Можна припустити, що у 

подружжях, які мають двох дітей, ускладненою є ситуація із працевлаштуванням 

дружини і тому її діяльність переважно обмежується хатніми клопотами. Проте, 

низька оцінка власної фінансової забезпеченості, низька задоволеність 

проведенням дозвілля (із-за відсутності фінансових ресурсів і необхідністю 

доглядати за дітьми) створює несприятливі для особистісного розвитку дружини 

умови, оскільки працевлаштування виступає не лише засобом отримання грошової 

винагороди, а і способом самореалізації. Проте, у ході проведеного дослідження, 

було зафіксовано,: уявлення про те, що дружина має працювати на рівні з 
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чоловіком, тяжіють до вектора незгоди з цим положенням. Результати 

відсоткового розподілу представлені у табл.5. 

Таблиця 5 

Дружина має працювати на рівні з чоловіком 

 

Варіант 

відповіді 

Відсоток Кумулятивний 

відсоток 

Цілком 

згодний 

4,4 % 4,4 % 

Загалом це 

так 

37,7 % 42,1 % 

Це не зовсім 

так 

21,1 % 63,2 % 

Це 

неправильно 

36,8 % 100 % 

Усього 100 %  

 

     Цей відсотковий розподіл можне бути проінтерпретований з позиції 

стереотипізованого розподілу функціональних обов’язків. Отримана інформація з 

приводу обмеження жіночої ролі у трудовій зайнятості знаходить своє 

підтвердження у дослідженні за участю Є. Головахи, А. Горбачика, Н. Паніноі, в 

якому на питання «До якої міри Ви погоджуєтеся або не погоджуєтеся з тим, що 

коли робочих місць недостатньо, чоловіки повинні мати більше прав на роботу, 

ніж жінки?»  показник по Україні за п’ятибальною шкалою (1 – зовсім не 

погоджуюся, 5 – повністю погоджуюся) сягає 3,25, тип самим росташовуючи її на 

другому місці після Угорщини. Найнижчий показник згоди з запропонованим 

постулатом демонструють такі країни як Данія, Норвегія, Швеція [34, c. 97]. У 

ході цього ж дослідження було виявлено, що Україна посідає перше місце за 

показником у 3, 91 п’ятибальної шкали (1 – зовсім не погоджуюся, 5 – повністю 

погоджуюся) стосовно уявлення про те, що жінка має бути готовою зменшити 
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свою зайнятість на роботі заради своєї сім’ї Зазначене демонструє загальну 

тенденцію уявлень українців з приводу того, що трудова сфера для жінок не має 

бути важливішою, аніж сімейна 

     Комунікативна сторона молодих подружніх пар представлена 

суперечностями: з одного боку, респонденти зазначають про те, що вони діляться 

своїми переживаннями, розповідають один одному про особисті проблеми та 

часто спілкуються під час спільної вечері; з іншого –респонденти визнають 

наявність тем, на які їм складно розмовляти, констатують, що у спілкуванні їм 

вдається доволі рідко досягнути повного взаєморозуміння. До того ж шкальні 

показники на питання «наскільки Ваша дружина / чоловік відверті з Вами» та 

«наскільки добре Ваша дружина / чоловік Вас розуміють» тяжіють до середніх 

значень, що можна побачити з рис. 5 і рис. 6 відповідно. 

 

Рисунок 7. Частостний розподіл відповідей шкали відвертості 

 

Рисунок 8. Частостний розподіл відповідей шкали розуміння 
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З огляду на дані опитування, можна говорити про середній рівень показників по 

шкалі відвертості спілкування і шкалі взаєморозуміння в межах дослідження 

комунікативних практик.  

     Було виявлено (на основі критерію Хі-квадрат і значущості p=0.000), що 

наявність спільного хобі у подружжя сприяє тому, що молоді подружні пари в 

своєму арсеналі спілкування мають фрази, вирази, які означають одне й те ж саме 

для обох і вони із задоволенням їх використовують, а також можуть 

спрогнозувати, чи сподобається фільм, вистава, книга. Можна припустити, що 

наявність спільного хобі згуртовує пару.  

     Аналіз розподілу за віковими групами продемонстрував, що у респондентів 

віком 30+ комунікативна сторона взаємодії є найбільш незадовільною: досягнути 

повного взаєморозуміння у спілкуванні їм вдається доволі рідко; цій групі 

належить найвищий частотний показник стосовно наявності складних тем для 

спілкування між подружжям; серед усіх відповідей, що констатують відсутність 

між подружжям комунікації з приводу власних переживань (фіксується через 

відповідь «ні» на питання «ми часто ділимось один з одним своїми 

переживаннями»), ця вікова група продемонструвала найвищий частотний 

показник; середній шкальний бал по троьом найвищим частотним показникам 

шкали відвертості та шкали розуміння становить шість балів із десяти. Як можна 

було зробити висновок, комунікативний аспект подружніх пар відрізняється у 

вікових групах, що може бути пояснено особливостями конкретного вікового 

періоду особистості.  

     Дозвіллєві практики подружжя. Здійснюючи огляд дозвіллєвих практик 

молодого подружжя, ми виявили, що форми проведення є досить різноманітними 

та складаються як з культурних, так і з рекреаційних та самоосвітніх заходів.  В 

межах нашого дослідження ми запропонували респонденту обрати декілька 

варіантів проведення дозвілля з запропонованого йому переліку. Результати 

підрахунку частоти вибору представлені у табл. 6. 
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Таблиця 6 

Дозвіллєві практики подружжя. Частотний розподіл 

Частота 

вибору 

Форма проведення дозвілля 

50 Їду відпочивати  за місто, на природу 

47 Проводжу час з друзями 

40 Відвідує кіно/ театри / вистави 

39 Дивлюсь телевізор 

37 Гуляю на вулиці 

35 Займаюсь з дітьми 

31 Займаюсь самоосвітою, саморозвитком ( відвідую 

тренінги, курси) 

29 Відвідую спортивні / творчі / танцювальні / художні секції 

25 Займаюсь спортом самостійно 

25 Ходжу на рибалку, полювання 

22 Займаюсь громадською діяльністю 

19 Читаю 

18 Відвідую культурні заходи 

7 Граю на музичних інструментах, займаюсь художньою 

діяльністю 

4 Інше 

 

Хоча варіативність дозвіллєвих практик свідчить про активне життя пар, однак 

було встановлено, що переважній кількості опитаних дуже рідко вдається 

проводити час так, як  їм  хочеться. І основними перешкодами для опитаних 

респондентів є (у порядку частоти обрання відповіді): нестача часу через 

завантаженість на роботі; нестача часу через домашні клопоти; нестача 
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фінансових ресурсів; велика втомлюваність після роботи. У ході обробки 

емпіричної інформації було виявлено зв’язок (p = 0, 000) між кількістю дітей у 

респондента та частотою проведення часу «так, як хочеться».  

Таблиця 7 

Проведення вільного часу за бажанням респондента в залежності від 

кількості дітей 

 

     Таким чином, ускладнення у проведенні вільного часу так, як хоче респондент, 

детермінується об’єктивною причиною – наявністю дітей. При низькому 

шкальному показнику задоволеності тим, як респондент проводить дозвілля, серед 

усіх вікових груп (показник для трьох груп варіюється в межах 5,5 – 6 балів з 10) 

респонденам 30 + «дуже рідко» вдається проводити час, як вони хочуть. Такий 

розподіл пояснюється раніше встановленим фактом, що ця група респондентів 

частіше за інші має двох дітей, що й унеможливлює проведення вільного часу так, 

як того б прагнув респондент. 

 

3.2. Основні сфери узгодженості та дисонансу диспозиційних компонентів 

учасників шлюбно-сімейних відносин 

 

У результаті обробки емпіричної інформації, отриманої у ході дослідження 

«Київ-молодь–2015» були виявлені основні проблемні зони у взаємодії молодих 

подружніх пар. Презентація цих зон буде здійснюватись на основі аналізу таблиці 

узгодженості по вивченим блокам. Представлені таблиці демонструють 

    Варіант 

         відповіді 
 

кількість 

дітей 

Чи часто Ви проводите вільний час так як Вам 

хочеться? 

Майже 

завжди 

Інколи Дуже 

рідко 

Ніколи 

0 56,7 % 41,9% 14,9% 16,7%  

1 43,3% 54,8% 55,3% 66,7%  

2 0 3,2% 29,8% 16,7% 
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відсотковий розподіл за статевою ознакою та в межах груп з різним шлюбним 

стажем. Перший блок стосується економічного стану молодого подружжя. 

Таблиця 8 

Економічний стан молодого подружжя. Зони узгодженості та дисонансу 

Економічний стан Чоловіки Жінки 

 

 

Запитання в анкеті 

+ _ _ 

 

Полярність / відповіді 

 Так (+)                   Ні (-) 

 

+ -  _ 

 

Полярність / відповіді 

Так (+)                     ні (-) 

 

Я можу забезпечити всі 

необхідні фінансові 

витрати на народження 

першої (наступної) 

дитини 

 

 

61% 

 

 

39% 

 

 

30% 

 

 

70% 

У нашому помешканні 

гідні побутові умови для 

забезпечення зростання 

першої (наступної) 

дитини 

 

 

83% 

 

 

17% 

 

 

65% 

 

 

35% 

Стабільність мого доходу 

дозволить мені 

забезпечити майбутнє 

моєї дитини 

 

 

58% 

 

 

42% 

 

 

32% 

 

 

68% 

 

     Згідно з таблицею, першою зоною незбігу диспозиційних очікувань є різна 

оцінка власного матеріального становища та впевненість у стабільності доходу. 

Чоловіки краще, ніж жінки, оцінюють свою фінансову спроможність. Як наслідок, 

чоловіки та жінки по-різному оцінюють сукупність необхідних фінансових витрат 

для народження дитини. Оцінка стабільності доходу також демонструє більшу 

впевненість з боку чоловіків. Можна зробити припущення, що збереження 

гендерної дискримінації на трудовому ринку сприяє забезпеченню більшої 
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трудової стабільності у чоловіків, що дозволяє їм висловлювати впевненість. 

Отже, перша зона ризику для молодої подружньої пари – фінансове благополуччя 

родини та стабільність доходу. Матеріальний рівень життя молодої пари корегує 

спроможність комфортного побутового облаштування, можливість реалізації 

спільних дозвіллєвих практик і можливість відчувати впевненість у завтрашньому 

дні. Оскільки оцінки матеріального становища респондентів не збігаються, то 

конфлікти можуть проявлятись у питаннях розподілу фінансів, через відчуття 

фінансової залежності від партнера, різні фінансові стратегії у подружжя. Також 

може мати місце фактор концентрації або ж нерівномірного розподілу влади у 

члена подружжя, що володіє більшою кількістю фінансових ресурсів. Виявлений 

стан занепокоєності у жінок власним матеріальним становищем дає підґрунтя для 

створення дискомфортного самовідчуття жінки.  

     Ситуація, коли основну частину фінансів приносить чоловік, є історично 

складеною. Традиційно обумовлено, що дружина має відчувати залежність від 

свого чоловіка, у тому числі фінансову. Такого роду усвідомлення своєї 

залежності спонукає дружину до прояву покірності. Проте у сучасному 

суспільстві дещо змінюються тенденції у становищі жінок відносно заробляння 

ними фінансових ресурсів. Ця ситуація не є сталою та популярною в українському 

суспільстві, але навіть незначні її  прояви мають негативні наслідки для 

української родини. У разі більшої концентрації фінансів у руках дружини 

чоловік, що історично розглядається як годувальник, починає відчувати свою 

меншовартість, переживає відчуття депривації, що супроводжується особистісною 

деградацією. Такий пригнічений стан чоловіка буде впливати на сімейні стосунки. 

Проте можна виявити такий тип чоловіків, що умовно називаються «альфонсами». 

Цей тип чоловіків демонструє прагнення задовольнити свої особисті потреби за 

рахунок жінки. Витоками формування такої егоїстично-експлуатаційної поведінки 

у чоловіків є дисфункціонуючі соціалізаційні процеси. Наприклад, у родині, в якій 

мати – бізнес-леді, брак проведення часу з дитиною компенсується матеріальними 

благами, що зводить подальший розвиток індивіда до прагнення задоволення 

утриманських запитів. Саме тому визнається необхідність коректної  
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соціалізаційної практики та формування адекватного розподілу фінансових (та 

інших) ресурсів. Актуальна статистична інформація з приводу трудового 

розподілу в Україні міститься у табл.9 [117].  

Таблиця 9 

Рівень зайнятості населення за статтю, віковими групами та місцем 

проживання у 2014 році
1
(у середньому за період, у % до загальної 

кількості  населення відповідної вікової групи) 

 
1 Без тимчасово окупованої території АР Крим та Севастополя. 

 

Відповідно до табл. 9, можна констатувати тенденцію до зменшення диспропорції 

між трудозайнятими чоловіками і жінками зі збільшенням віку.  Можна помітити, 

що найменша диспропорція представлена у групі 35–39. Якщо звернутись до 

частоти народження другої дитини, що свого піку досягає у віці 30–34, то, 

порівнюючи ці дві вікові групи ( 30–34 і 35–39), можна припустити, що жінки 

групи 35–39 років не мають необхідності у постійному догляді за дитиною і 

можуть дозволити собі працевлаштовуватись. Варто також зауважити, що 

перенавантаженість жінок домашніми клопотати впливає на виконання роботи та 

професійних завдань, що обумовлює їх більш низьку конкурентоспроможність. У 

цілому такий розподіл підтверджує, що для України характерна ситуація з вищою 

трудовою зайнятістю чоловіків. 

      Зв’язок між стажем подружньої пари та здатністю забезпечити всі фінансові 

витрати був встановлений за критерієм Хі-квадрат на рівні значущості р=0,003. 

Було виявлено, що подружжя з більшим шлюбним стажем частіше впевнені у 
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своїй фінансовій спроможності. Можна зробити припущення, що тривалість 

темпорального аспекту допомагає виробленню спільних життєвих та фінансових 

стратегій, розподілу функціональних обов’язків, що сприяє більш стабільному та 

кращому фінансовому становищу сім’ї. Оскільки фінансова спроможність 

пов’язана з працевлаштуванням, виникла необхідність визначити думку 

респондентів з приводу того, чи має дружина працювати на рівні з чоловіком (бо 

саме ці уявлення будуть регулювати реальний трудовий розподіл у сім’ї) у розрізі 

статевої належності. Було виявлено (на рівні значущості р=0,005), що жінки 

частіше погоджуються з необхідністю працювати на рівні з чоловіком, у той час як 

чоловіки частіше висловлюють категоричну незгоду з цим постулатом. Аналіз 

відповідей на питання, щодо необхідності працевлаштування дружини виявлено 

диспозиційну неузгодженість. За умови якщо у родині чоловік виконує головуючу 

роль, впливає на діяльність інших (що буде виявлено в межах диспозицій статево-

рольового розподілу), він буде прагнути впливати на відстороненість жінки від 

трудової сфери, що, в свою чергу, обумовлює її фінансову невпевненість. Можна 

припустити, що українське суспільство рухатиметься у напрямі відкриття 

широких можливостей для жіночого заробітку, але для збереження стабільності 

сімейної системи має бути, по-перше, психологічна готовність пари до можливого 

урівнення заробітку, а по-друге, коректна сімейна політика розподілу фінансів. 

     Другий блок – дітородні орієнтації. Гендерний розріз підтвердив спільну 

тенденцію українських сімей: як чоловіки, так і жінки, в переважній більшості 

орієнтуються на дво-, тридітні сім’ї. Варто зазначити, що планування 

репродуктивної поведінки для сучасної української молодої родини насьогодні 

ускладнене політичною та економічною нестабільністю. Проте, дітородні 

орієнтації молодих пар традиційно відтворені, а суперечності, що виникають з 

цього приводу, обумовлюються зовнішніми факторами . Опитані респонденти 

позитивно налаштовані в своїх дітородних орієнтаціях (про що свідчить 

запланована і бажана кількість дітей та готовність до народження дитини і 

сприяння догляду за нею). 
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Таблиця 10 

Дітородні орієнтації молодого подружжя. Зони узгодженості та дисонансу 

 

 

Дітородні орієнтації 

 

Чоловіки 

 

Жінки 

Так Ні Так Ні 

Думаючи про 

народження першої 

(наступної) дитини я 

відчуваю стурбованість 

 

60% 

 

40% 

 

75% 

2 

5% 

Якщо виникне така 

необхідність, я готовий 

(готова) залишити свою 

кар’єру заради 

виховання дитини 

 

42% 

 

58% 

 

90% 

 

10% 

Я готовий (готова) взяти 

на себе основні функції 

догляду за дитиною, 

якщо мій партнер не 

зможе їх виконувати 

 

88% 

 

12% 

 

100% 

 

0 

Я готовий (готова) 

знаходити більше 

вільного часу заради 

того, щоб проводити 

його з дитиною 

 

95% 

 

5% 

 

88% 

 

12% 

 

     Як зазначено в табл.10, блок дітородних орієнтацій є неузгодженим у питанні 

стосовно необхідності залишити кар’єру заради виховання дитини. Високий 

показник ствердних відповідей жінок контрастує із заниженими готовностями 

чоловіків. Проте такий розподіл може бути обумовлений уявленням про те, що 

чоловік має забезпечувати фінансові витрати сім’ї і якщо він залишить кар’єру, то 

виконання цієї функції буде унеможливлене.  
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Хоча показники бажаної та запланованої кількості дітей збігаються, можна 

констатувати частотне зростання відповідей щодо одно дітної сім’ї як у чоловіків, 

так і у жінок у питанні про заплановану кількість дітей, і, відповідно, зменшення 

частоти планування три дітної сім’ї. Зважаючи на виявлену тенденцію до 

зменшення кількості запланованих дітей, виникла необхідність у визначенні 

факторів, що є перешкодою для народження дітей. Загальна характеристика цих 

факторів була здійснена у підрозділі 3.1. Далі розглянемо згадані перешкоди 

залежно від гендерного розподілу. У ході аналізу перешкод за частотним 

показником було встановлено: жінки, що не мають дітей, серед основних 

перешкод до народження первістка обирають ті, що пов’язані з фінансовим та 

побутовим забезпеченням. водночас чоловіки наголошують на необхідності 

дочекатись соціально-політичної стабільності. Вагомість цього фактора 

обумовлена тим, що існуюча військова загроза в Україні спричинила посилення 

мобілізаційних хвиль і ймовірна така ситуація, що чоловік буде вимушений піти 

на військову службу. Друга перешкода, яку обирають чоловіки, пов’язана з 

особистісними інтенціями до зосередження на власних інтересах. Чоловіки, що 

вже мають дитину, підтверджують необхідність зосередження на власних 

інтересах як перешкоду до дітонародження. Проте цю позицію випереджує 

очікування поліпшення ситуації щодо медичного обслуговування; дошкільної 

(шкільної) освіти, соціального захисту материнства і дитинства. Ймовірно, 

вагомість цього аргументу для чоловіків пов’язана з великими фінансовими 

витратами (якими опікуються чоловіки) на ці необхідні для дитини заклади. 

Оскільки основне навантаження у догляді за дитиною покладається на жінку, то 

прородною є потреба жінок у інтервалі між народженням дітей. Наступна  

перешкода збігається з відповідями жінок, що ще не мають дітей, та пов’язана з 

неможливістю створення необхідних умов для дитини. Таким чином, можна 

констатувати наявність диспозиційної неузгодженості у блоці дітородних 

орієнтацій. 

     Розподіл відповідей за стажем продемонстрував, що у подружжя з більшим 

шлюбним стажем зростає показник бажаної тридітної сім’ї. Показники 
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запланованої кількості дітей, а також готовності пар до знаходження більшого 

вільного часу для проведення з дітьми, готовності залишити кар’єру у разі 

необхідності та готовності на народження дитини навіть якщо це погіршить 

матеріальний стан – за критерієм стажу в опитаних респондентів не відрізняються.  

     Блок дослідження інтимного життя подружжя не виявив кардинальних 

неузгодженостей, проте продемонстрував високу акцентуацію на жіночій ролі у 

сексуальному задоволенні. Загалом особливості сексуального життя подружньої 

пари будуть залежати від: спадковості (статевої конституції), індивідуального 

розвитку, статевого виховання, сприйняття та ставлення до статевого партнера. Ці 

показники можуть корегувати інтенсивність потреби у сексуальному задоволенні. 

Сексуальна сумісність, таким чином, досягається внаслідок збігу сексуальних 

потреб обох партнерів.  

Таблиця 11 

Інтимне життя молодого подружжя. Зони узгодженості та дисонансу 

Стать респондента Чоловіки Жінки 

Кумулятивний варіант відповіді: 

Так (цілком згоден + загалом це так); 

Ні (це не зовсім так + це неправильно) 

 

Так 

 

Ні 

 

Так 

 

Ні 

Настрій і самопочуття людини залежать від 

задоволення її сексуальних потреб 

77% 23% 50% 50% 

Щастя у шлюбі залежить від сексуальної гармонії 

подружжя 

86% 14% 52% 48% 

Сексуальні стосунки — головне у відносинах 

чоловіка і дружини 

40% 60% 23% 77% 

 

Варіант відповіді на питання 

чоловіка  обох  дружини        чоловіка обох дружини 

Від кого у вашій родині залежить взаємна 

задоволеність інтимними відносинами? 

 

9% 

 

24% 

 

67% 

 

17% 

 

42% 

 

41% 

Майже всі подружні пари час від часу зазнають 

труднощів в інтимних відносинах; як ви вважаєте, 

від кого це може залежати у вашій сім’ї (вільно 

або мимоволі) більшою мірою? 

 

18% 

 

26% 

 

56% 

 

19% 

 

28% 

 

 

53% 
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     Як чоловіки, так і жінки демонструють у своїх відповідях думку про те, що 

сексуальні стосунки не є головними у відносинах чоловіка і дружини. Проте 

акцентуація уваги на тому, що настрій і самопочуття та щастя у шлюбі пов’язані з 

сексуальною гармонією, у чоловіків набагато вища, ніж у жінок. Фактором 

детермінації важливості сексуального життя для чоловіків можуть бути  біологічні 

інтенції, що полягають у прагненні чоловічої особи до запліднення більшої 

кількості жінок. Можна припустити, що за відсутності в умовах шлюбних 

відносин можливості вибору інших партнерів (за умов моногамного шлюбу) 

чоловіки переорієнтовуються на кількісний показник сексуальних контактів. Для 

пояснення великої ролі сексуального життя для чоловіків може слугувати також 

припущення про те, що статеве життя чоловіків розпочинається раніше, що 

дозволяє їм швидше усвідомити необхідність цього процесу для покращення 

психологічного та фізичного здоров’я. Жінки ж починають статеве життя пізніше, 

оскільки традиційно батьківська родина закладає у дівчат прагнення до 

збереження цнотливості до шлюбу. Звичайно, що сучасні віяння зумовили 

кардинальні зміни в питанні настання інтимних стосунків чоловіків та жінок, 

проте цей стереотип ще укорінений і певним чином регулює жіночі статеві 

відносини.  

     Опитані у ході дослідження чоловіки наголошують на тому, що саме дружина 

відіграє головну роль у задоволенні інтимним життям та від дружини у сімї 

залежить наявність можливих труднощів у сексуальних стосунках. У 

представників жіночої статі відповіді стосовно того, від кого залежить 

задоволеність сексуальним життям, розподілилися на дві майже однакові групи: 

41% погодились, що задоволеність сексуальним життям залежить від дружини, а 

42 % обрали варіант «від обох». Представлений розподіл демонструє частковий 

збіг диспозиційних уявлень у питаннях про інтимні стосунки. Відмінність полягає 

у підкресленні ваги сексуальних стосунків чоловіками та уявленні чоловіків про 

те, що саме дружина може бути відповідальна за можливе виникнення 

сексуальних труднощів. Таким чином, у молодому подружжі у разі настання 
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сексуальної незадоволеності звинувачуватись у цьому буде дружина, а не обидва 

учасники взаємодії.  

Шкала сексуальної задоволеності подружжям демонструє кращу задоволеність у 

жінок. Ілюстрацію розподілу можна побачити з рис. 9. 

 

Рисунок 9. Шкала сексуальної задоволеності на основі статевого розподілу 

 

     У відповідях жінок переважають високі оцінки сексуальної зодоволеності: 7, 

10, 6, 9 (середній бал 8), а серед оцінок чоловіків переважають 8, 7, 4, 5, 6 

(середній бал 6). Привертає увагу й те, що високу частоту серед чоловіків має 

низька задоволеність – 4. Підтвердженням нижчої сексуальної задоволеності у 

чоловіків є статистична інформація про те, що чоловіки на 9% частіше говорять 

про бажання змінити щось у своєму сексуальному житті. 

     Розподіл відповідей на основі груп за шлюбним стажем демонструє збереження 

уявлень про важливість задоволення сексуальних потреб для гарного настрою і 
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самопочуття, та впливу сексуальної гармонії на шлюбне щастя. Отже, можна 

зазначити, що важливість сексуальних стосунків підкреслюється чоловіками і 

жінками та не змінюється з темпоральним аспектом у межах, встановлених у 

цьому дослідженні (до п’яти років). Трансформація уявлень була зафіксована в 

розумінні респондентами відповідальності за сексуальну задоволеність. Пари зі 

шлюбним стажем один–два роки частіше визнають обох учасників взаємодії як 

відповідальних, у той час коли пари з більшим шлюбним стажем у своїх 

відповідях частіше обирають варіант «скоріше дружина».  

     Ми можемо припустити, що для пар, які тільки починають своє подружнє 

життя, інтимні відносини наділені фактом непізнаності та жаги один до одного. 

Особливо яскравими сексуальні стосунки можуть бути у парах зі стажем один–два 

роки, якщо термін дошлюбних (і пов’язаних з цим статевих відносин) не був 

тривалим. У парах зі стажем три–п’ять років ймовірна поява дитини, що через 

брак часу та інші супутні фактори знижує частоту та якість сексуальних контактів.  

     Статево-рольовий розподіл становить третій блок аналізу диспозиційних 

проявів. Загальна картина статево-рольового розподілу демонструє узгодженість у 

диспозиціях чоловіка та дружини. Чоловіча головуюча роль з основною турботою 

про матеріальний добробут сім’ї підтримується як чоловіками, так і жінками. 

Головна роль жінки у турботі та піклуванні за членами родини також 

підтримується чоловіками і жінками, проте відсоток незгоди у жінок з цим 

«обмеженням» є значно вищим, що можна буде побачити за табл.12 Водночас 

спостерігається яскраве вираження експектацій жінок стосовно необхідності 

чоловіком вміти обслуговувати себе і доглядати дітей не менше, ніж дружина. 

Чоловіки також погоджуються із запропонованими постулатами, проте 

інтенсивність їх згоди значно менше. Варто також відзначити, що погодження з 

постулатом не гарантує, що респондент діє відповідним чином. Чоловіки можуть 

погоджуватись теоретично з необхідність допомагати, а на практиці цього не 

робити. Ця суперечливість може бути подолана шляхом додаткового аналізу 

окресленої проблематики у подальших дослідженнях.  
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Узгодженість диспозиційних очікувань відносно статево-рольових очікувань пари 

є важливим показником сімейних стосунків, проте саме статево-рольові 

стереотипи є найбільш укоріненими і консервативними, що може слугувати 

причиною конфліктів у парі з різними уявленнями та очікуваннями щодо статево-

рольового розподілу. 

Таблиця 12 

Статево-рольовий розподіл молодого подружжя. Зони узгодженості та 

дисонансу . 

 

Стать Чоловіки  Жінки 

 

                      Варіант відповіді 

 

Запитання 

Цілком 

згодний + 

загалом це 

так 

Це не зовсім 

так + 

 це непра- 

вильно 

Цілком 

згодний + 

загалом це 

так 

Це не зовсім 

так +  

це непра- 

вильно 

Найголовніша турбота чоловіка — 

забезпечити матеріальний добробут 

і побутовий комфорт сім’ї 

 

95% 

 

5% 

 

79% 

 

21% 

Найголовніша турбота дружини — 

годувати і доглядати всіх у сім’ї 

 

70% 

 

30% 

 

53% 

 

47% 

Чоловік має виконувати хатню 

роботу на рівні з дружиною 

 

32% 

 

68% 

 

69% 

 

31% 

Чоловік повинен уміти 

обслуговувати себе, а не чекати, що 

дружина візьме на себе всі турботи 

про нього. 

 

62% 

 

38% 

 

94% 

 

6% 

Чоловік має доглядати дітей не 

менше, ніж дружина 

 

67% 

 

33% 

 

88% 

 

12% 

 

Як підтверджують дані табл.10, уявлення про статево-рольовий розподіл чоловіка 

і дружини в молодих подружніх парах у більшій мірі збігаються. Проте, 

розбіжності рольових очікувань виявлено у зоні уявлень про те, що чоловік має 
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виконувати хатню роботу на рівні з дружиною. Жінки на 37% частіше 

погоджуються з цим постулатом. Проте, така ситуація спричиняє непорозуміння: 

жінки погоджуються з тим, що головна роль чоловіка – матеріальне забезпечення, 

і водночас вимагають від нього допомоги у хатніх справах. Ця ситуація може бути 

виправдана у разі, коли обидва члени подружжя є трудозайнятими – у такому 

випадку жінка потрапляє під подвійне навантаження, працюючи та виконуючи 

хатню роботу. Причиною небажання чоловіка допомагати дружині може бути 

свідоме несхвалення чоловіком трудової діяльності жінки. Чоловіки допомагають 

дружині мало, тому що не бажають, щоб вона через професійну діяльність стала 

незалежною від них. Вони керуються субординацією, що демонструє традиційний 

розподіл [85, c. 148]. Дослідниця сімейних відносин Н. Лавриненко виявила 

закономірність стосовно того, що на розподіл домашніх обов’язків впливає рівень 

прибутків: чоловіки з вищим прибутком, ніж у дружини, будуть менше 

допомагати у хатніх справах [85, c. 147]. Значимість для задоволеності сімейними 

відносинами рівномірного розподілу домашніх та інших обов’язків 

підтверджується результатами дослідження Сисенко, у якому було виявлено, що 

«у сім’ях, де подружжя спільно несе домашнє навантаження – більше ніж 60% 

жінок оцінюють свій шлюб як успішний, а в сім’ях, де такого немає – 80% жінок 

не задоволені своїм шлюбом» [159, c. 73]. 

     З відсоткового розподілу можна зробити висновок, що вся сукупність 

запропонованих та очікуваних дружиною від чоловіка функцій: годувальник, що 

допомагає виконувати хатню роботу, вміє сам себе обслуговувати і доглядає дітей 

не менше, ніж дружина – більш схожа на ідеалізований і утопічний, а не реальний 

образ. Проте необхідно відзначити великий крок вперед – чоловіки визнають 

необхідність допомоги дружині, усвідомлюють важливість включення у процес 

виховання дітей та водночас прагнуть забезпечити матеріальний добробут і 

побутовий комфорт сім’ї. Можна стверджувати, що сучасна українська молода 

сім’я демонструє прагнення йти назустріч один одному і спільному виконанню 

домашньої роботи, проте збереження розподілу основних ролей чоловіка та жінки 

вносить свої корективи. 
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     У розрізі стажу груп було виявлено, що респонденти зі стажем три–п’ять років 

проявляють вищі показники згоди з обмеженням чоловічої та жіночої ролі 

відповідно до укорінених стереотипів, а також демонструють високий показник 

відповідей з приводу того, що дружина не має працювати і заробляти на рівні з 

чоловіком. Отже, можна констатувати, що зі збільшенням шлюбного стажу 

укорінюється статево-рольовий розподіл у подружніх парах. 

     Реалізація власних амбіцій у сімейній сфері у цій дисертаційній роботі 

визначається через розподіл владних повноважень, бажання до контролю подій та 

ініціативність у сімейних справах. Для аналізу даних відповіді респондентів були  

об’єднані у групи: відповіді «часто» і «зазвичай» характеризували осіб з 

активними амбіціями з приводу владних повноважень та контролю перебігу подій; 

відповіді «рідко» та «ніколи» – демонструють низькі прагнення до владного 

контролю; відповідь «іноді» є проміжним варіантом. 

Таблиця 13 

Розподіл владних повноважень у молодого подружжя. Зони узгодженості та 

дисонансу 

 

Стать 

 

Чоловіки 

 

Жінки 

            Варіант відповіді 

Запитання 

Часто + 

зазвичай 

Іноді Рідко + 

ніколи 

Часто + 

зазвичай 

Іноді Рідко + 

ніколи 

Я прагну впливати на 

діяльність інших людей 

 

45% 

 

21% 

 

34% 

 

31% 

 

39% 

 

30% 

Я прагну, щоб інші 

члени родини робили те, 

що пропоную 

 

56% 

 

14% 

 

30% 

 

51% 

 

33% 

 

16% 

Я дозволяю іншим 

членам родини 

вирішувати важливі 

питання за мене 

 

2% 

 

21% 

 

77% 

 

11% 

 

26% 

 

63% 
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Я дозволяю іншим 

членам родини 

здійснювати значний 

вплив на мою діяльність 

 

9% 

 

7% 

 

84% 

 

21% 

 

12% 

 

67% 

Мені подобається, коли 

інші члени родини 

пропонують мені 

приймати за них важливі 

рішення 

 

26% 

 

18% 

 

56% 

 

19% 

 

30% 

 

51% 

Я люблю керувати 

перебігом подій у моїй 

родині 

 

54% 

 

16% 

 

30% 

 

54% 

 

26% 

 

20% 

В родині я намагаюсь 

відігравати головуючу 

роль 

 

79% 

 

3% 

 

18% 

 

55% 

 

33% 

 

12% 

 

     Результати опитування продемонстрували суперечливу ситуацію. Можна 

помітити, що як чоловіки, так і жінки проявляють свою активність у керуванні 

перебігом подій, прагненні з приводу виконання іншими членами дій згідно з 

пропозиціями респондента та зазначають про те, що вони прагнуть відігравати 

головуючу роль. Суперечливість трактування полягає у тому, що такий розподіл 

може бути обумовлений, з одного боку, рівноправним розподілом ваги у 

прийнятті рішень, на основі виділення зон контролю (наприклад, жінки 

приймають рішення та контролюють сферу дозвілля, а чоловіки – контролюють 

розподіл фінансів), а з другого боку, можлива ситуація, у якій кожен член 

подружжя розглядає себе як головуючого у прийнятті рішень, і це, в свою чергу, 

може породжувати суперечності з приводу того, чиє рішення є «більш вагомим». 

     Відповіді на питання стосовно організації відпочинку та дозвілля виявили, що 

головна ініціатива тут належить жінкам. Статистично значущих відмінностей  

стосовно владних інтенцій респондентів у розрізі стажу в ході обробки отриманих 

даних не було виявлено. Посилаючись на досвід соціологічних досліджень, 

Н.Лавриненко зазначає, що переважну кількість становлять сім’ї «егалітарного 
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типу з демократичним розподілом участі чоловіка і дружини та ситуативним 

розподілом сімейних обов’язків і колегіальним прийняттям рішень» [85, c. 150].  

     Комунікативний блок. Як чоловіки, так і жінки стверджують, що вони є 

відкритими один перед одним, часто спілкуються під час спільної вечері та 

розповідають про свої особисті проблеми, переживання, що в результаті дозволяє 

досягнути повного взаєморозуміння. Проте в ході аналізу комунікативного блоку 

було встановлено: в той час як 79% чоловіків зазначає, що у них немає секретів від 

дружини, відповідей щодо відсутності секретів у жінок на 26% менше. Наявність 

складних до спілкування тем відображається в шкальній оцінці відвертості, що на 

основі середнього показника фіксує оцінку респондентом відвертості у 6,5 з 10 

балів для чоловіків і 6,2 для жінок. Таблиця комунікативної диспозиційної 

узгодженості на основі гендерного розподілу має такий вигляд: 

Таблиця 14 

Комунікативна взаємодія подружніх пар. Зони узгодженості та дисонансу 

  

 

Стать 

 

Чоловіки 

 

Жінки 

           Варіант відповіді 

Запитання 

Так Ні Так Ні 

Ми ділимось один з 

одним своїми 

переживаннями? 

 

86% 

 

14% 

 

77% 

 

23% 

Ми розповідаємо один 

одному про свої 

особисті проблеми? 

 

84% 

 

16% 

 

81% 

 

19% 

Ми часто спілкуємось 

під час спільної вечері? 

 

93% 

 

7% 

 

84% 

 

16% 

Члени нашої родини 

приховують свої 

почуття? 

 

19% 

 

81% 

 

25% 

 

75% 
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У мене немає секретів 

від мого чоловіка / 

дружини? 

 

60% 

 

40% 

 

44% 

 

56% 

Чи часто у спілкуванні 

між вами виникає 

відчуття повного 

взаєморозуміння? 

 

72% 

 

28% 

 

88% 

 

12 

Як Ви вважаєте, чи є 

теми на які чоловіку / 

дружині складно з Вами 

розмовляти? 

 

68% 

 

32% 

 

56% 

 

44% 

 

     Аналізуючи трансформацію успішності досягнення повного взаєморозуміння в 

залежності від шлюбного стажу, було встановлено, що у парах зі стажем три–п’ять 

років зріс кількісний показник відповідей стосовно того, що їм «доволі рідко» 

доводиться досягнути відчуття повного взаєморозуміння. 

 

 

Рисунок 10 Розподіл відчуття повного взаєморозуміння залежно від стажу 
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Підтвердженням ускладнень у досягненні взаєморозуміння також є зростання 

відсоткового показника стосовно наявності секретів у подружжя. Так, факт 

наявності секретів у парах зі стажем три–п’ять років на 33 % вищий, ніж у парах з 

меншим стажем. Шкала відвертості також відображає зниження показника 

відвертості залежно від стажу. Так, для пар зі стажем один–два роки середній 

показник частотних відповідей за 10-тибальною шкалою становить 8, а для пар з 

більшим стажем – лише 5,5. Таким чином, можна констатувати, що сфера 

комунікативних практик молодого подружжя у розрізі гендерних відмінностей є 

комунікативно узгодженою, окрім питань, що стосуються секретів від 

чоловіка / дружини. Диспозиційна неузгодженість буде проявлятись у міру 

збільшення шлюбного стажу, характеризуючись нижчими показниками 

взаєморозуміння та комунікативної активності. 

     Дозвіллєвий блок. Дозвілля подружжя є сферою соціально-культурної діяльності 

подружжя і показником успішності їхньої міжособистісної взаємодії та 

насиченості сімейного життя. Блок дозвіллєвих практик не виявив статистично 

значущих відмінностей у частості проведення вільного часу між чоловіками та 

жінками, проте вони були встановлені у ієрархії перешкод. Ієрархія перешкод у 

проведенні вільного часу в чоловіків (за частотою вибору варіанта відповіді 

подано у табл.15). 

Таблиця 15 

Ієрархія перешкод проведення дозвілля за бажанням респондента залежно від 

статі 

          Стать 

Перешкоди 

Чоловіки Жінки 

1 нестача часу через 

завантаженість на роботі; 

нестача часу через 

домашні клопоти 

2 велика втомлюваність 

після роботи / хатніх справ 

нестача фінансових 

ресурсів; 

3 нестача часу через 

домашні клопоти . 

нестача часу через 

завантаженість на роботі. 
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     Наявність такої перешкоди у жінок, як «нестача фінансових ресурсів», 

підтверджує продемонстровані висновки стосовно фінансової стурбованості  

жінок та невпевненості у стабільності свого матеріального становища. Чоловіки за 

основну перешкоду з високою частотою вибору називають нестачу часу через 

завантаженість на роботі, тим самим підтверджуючи отриману інформацію з 

приводу того, що чоловік – годувальник родини і основна його діяльність 

пов’язана з забезпеченням фінансових витрат. Неузгодженість у перешкодах у зоні 

дозвілля може призводити до відсутності спільної стратегії їх подолання, а також 

обумовлює вибір чоловіком і дружиною різних форм проведення дозвілля, що 

призводить до внутрішньосімейної відстороненості. 

     З огляду на викладене, можна констатувати наявність проявів диспозиційної 

неузгодженості у всіх виокремлених блоках, що, в свою чергу, призводить до 

нестабільності в подружніх відносинах. 

Для підтвердження гіпотези про те, що пари, котрі проявляють диспозиційну 

узгодженість у своїй взаємодії є більш задоволені шлюбом, ніж пари з 

диспозиційним дисонансом) було проведено додаткове опитування з 

використанням анкетних питань, відповіді на які виявились індикаторами 

диспозиційної неузгодженості, і респондентів «Київ-молодь–2015». За 

результатами цього опитування респонденти були умовно поділені на чотири 

групи:  

1) диспозиційно узгоджені (шлюбний стаж один–два роки);  

2) диспозиційно узгоджені (шлюбний стаж три–п’ять років);  

3) диспозиційно неузгоджені (шлюбний стаж один–два роки); 

 4) диспозиційно неузгоджені (шлюбний стаж три–п’ять років).  

Таким чином було відібрано анкети 56 респондентів для рівнозначного 

пропорційного наповнення чотирьох груп.  

Використовувались методики: опитувальник Ю. Альошиної, Л. Гозман, 

Е. Дубовської «Вимірювання установок в сімейній парі» [7] та експрес-методика 

В. Століна, Т. Романової, Г. Бутенко «Задоволеність шлюбом» [162]. Для 

встановленя рівня впливу диспозиційної узгодженості на загальний рівень 
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задоволеності шлюбом необхідні ретельні емпіричні обстеження, проте висновки 

власного проведеного соціологічного дослідження дають право включити 

компонент диспозиційної узгодженості в перелік регуляторів шлюбної 

задоволеності.  

Для визначення фактору впливу диспозиційної узгодженост на загальну 

задоволеність шлюбом було розроблено показник диспозиційної неузгодженості, 

на основі якого відбувалось групування пар на узгоджені та неузгоджені. 

Диспозиційна неузгодженість встановлюється за такими критеріями: 

     1) Більше ніж 50 % розбіжність відповідей на наступні питання: 

1. Якщо Ви ще не маєте дітей: які з перелічених факторів можуть слугувати для 

вашого подружжя перепоною для народження першої дитини? (Якщо у Вас вже є 

дитина, які з перелічених факторів можуть слугувати для вашого подружжя 

перепоною для народження наступної дитини?) 

2. Я можу забезпечити всі необхідні фінансові витрати на народженні першої 

(наступної) дитини. 

3. Стабільність мого доходу дозволить мені забезпечити майбутнє моєї дитини. 

4. Настрій і самопочуття людини залежать від задоволення її сексуальних потреб. 

5. Щастя у шлюбі залежить від сексуальної гармонії подружжя. 

6. Сексуальні стосунки – головне у відносинах чоловіка і дружини 

7. Найголовніша турбота чоловіка – забезпечити матеріальний добробут і 

побутовий комфорт сім'ї. 

8. Найголовніша турбота дружини – годувати і доглядати всіх у сім’ї. 

9. Чоловік має виконувати хатню роботу нарівні з дружиною. 

10. Чоловік повинен уміти обслуговувати себе, а не чекати, що дружина візьме на 

себе всі турботи про нього. 

11. Чоловік має доглядати дітей не менше, ніж дружина. 

12. Дружина має працювати та заробляти на рівні з чоловіком. 

13. У мене немає секретів від мого чоловіка / дружини. 

14. Чи часто у спілкуванні між вами виникає відчуття повного взаєморозуміння. 

15. Чи часто Вам вдається проводити час так, як хочеться? 
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16. Що Вам заважає проводити вільний час так як хочеться? 

     2) Небажання нести спільну відповідальність за сексуальну задоволеність та 

планування рекреаційних заходів сімї і зміщенна в бік одного з учасників пари 

ініціативність у проявів почуттів та організації дозвілля. Питання, відповіді на які 

свідчать про зсув вектора відповідальності вбік одного з учасників пари і 

фіксують відсутність спільної участі у вирішенні даного питання: 

1.Від кого у вашій родині залежить взаємна задоволеність інтимними 

відносинами? 

2. Майже всі подружні пари час від часу зазнають труднощів в інтимних 

відносинах; як ви вважаєте, від кого це може залежати у вашій сім’ї (вільно або 

мимоволі) більшою мірою? 

3. з чиєї ініціативи Ви частіше ходити в кіно, театр? 

4.Хто з вас частіше обіймає і цілує іншого, проявляє почуття? 

     3) Нерівномірний розподіл влади, що проявляється у концентрації владних 

повноважень у одного з учасників пари. Питання, що свідчать про концентрацію 

влади в руках в одного з членів з подружжя: 

1.Переважну кількість рішень ви приймаєте спільно. 

2. Чи є у вас один член родини (чоловік або дружина) який приймає головні 

рішення? 

3. В родині намагаюсь відігравати головуючу роль. 

4. Я прагну впливати на діяльність інших людей. 

5. В родині я намагають контролювати перебіг всіх подій. 

На основі критерію диспозиційної неузгодженості по трьом зазначеним 

параметрам, було здійснено групування опитаних респондентів та подільший 

кореляційний аналіз. 

     Кореляційний аналіз. Для математико-статистичної обробки даних було 

відібрано 34 показники: стать; вік; рівень освіти; рівень доходу; стаж шлюбу; 

кількість дітей; фінансова спроможність мати дитину; стабільність доходу; 

фінансове положення; сексуальна задоволеність; пріоритет чоловіка як 

годувальника; пріоритет жінки – догляд і турбота; рівність в обов’язках по дому; 
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чоловік має обслуговувати себе сам; рівність у догляді за дітьми; рівність у 

заробітку грошей; уявлення про те, що сім’ї, де головний чоловік, більш щасливі; 

рівність у прийнятті рішень; тільки один член родини приймає головні рішення; 

«головна роль саме за мною»; прагнення до впливу на діяльність інших 

людей;прагнення контролювати все у сім’ї; наявність секретів; відвертість; 

почуття взаєморозуміння; розуміння партнером; проведення часу, так як хочеться; 

задоволеність власним дозвіллям; орієнтація на спільну діяльність у всіх сферах 

(за методикою Альошиної); значимість сексуальної сфери (за методикою 

Альошиної);«забороненість теми сексу» (за методикою Альошиної); егалітарність 

сім’ї (за методикою Альошиної); задоволеність шлюбом (опитувальник Бутенко); 

індекс узгодженості (підсумок з діагностичних питань анкети). 

     Серед цих показників є шкали порядкові, інтервальні і дихотомічні. В такому 

випадку використовується коефіцієнт кореляції Спірмена (навіть без застосування 

коефіцієнту Колмагорова-Смірнова) згідно з рекомендацій Д.Н.Таганова. 

Ранговий коефіцієнт кореляції Спірмена може застосовуватися і як аналог 

кореляції Пірсона при дослідженні залежностей між змінними, що не приводяться 

до інтервального виду і тому не є ранжованими списками. Як приклад можна 

привести гіпотетичний випадок, коли аналізується вплив статі респондентів 

(дихотомічна шкала) на рівень освіти (порядкова по суті, але номінальна по виду 

шкала)(Додаток 1)[161, с. 95]. Також присутні дві квазіпорядкові шкали – «рівень 

доходу» та «стаж шлюбу». Їх ми, згідно з рекомендаціями Таганова Д.Н., 

перекодовуємо в інтервальну шкалу (шляхом вираховування середнього 

арифметичного з діапазону варіанту, що пропонується респонденту) і 

застосовуємо коефіцієнт кореляції Пірсона (також згідно з рекомендацій)(Додаток 

2) [161, с. 92 – 94]. 

     Отже, в результаті математико-статистичної обробки даних ми встановили такі 

статистично значущі зв’язки: 

1. орієнтація на спільну діяльність подружжя у всіх сферах життя пов’язана із: 

- установкою, що настрій і самопочуття людини залежать від задоволення її 

сексуальних потреб (r=0,285; p=0,033); 
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- сексуальною задоволеністю (r=0,402; p=0,002); 

- установкою, що найголовніша турбота чоловіка – забезпечити матеріальний 

добробут і побутовий комфорт сім’ї (r=0,286; p=0,032); 

- установкою, що чоловік повинен доглядати дітей на рівні із дружиною (r=-0,312; 

p=0,019); 

- переконанням, що сім’ї, в яких чоловік є головою сім’ї і приймає всі важливі 

рішення є більш щасливими (r=-0,365; p=0,006); 

- відвертістю у спілкуванні (r=0,296; p=0,027); 

- «заборонністю теми сексу» (r=-0,310; p=0,020); 

-  перевагою егалітарності шлюбу (r=0,263; p=0,050); 

- задоволеністю шлюбом (r=0,359; p=0,007); 

- індексом узгодженості (r=-0,324; p=0,015). 

     Тобто, чим більше орієнтація на спільну діяльність подружжя у всіх сферах 

життя, тим вище сексуальна задоволеність, тим більше чоловік схильний 

розділяти турботу за дитиною із жінкою, тим більша відвертість у спілкуванні, 

значимість сексуальних стосунків, схильність до егалітарного розподілу ролей, 

вище задоволеність шлюбом і узгодженість подружжя. Проте чим більша 

орієнтація на спільну діяльність подружжя у всіх сферах життя, тим менше 

значимість переконання, що настрій і самопочуття людини залежать від 

задоволення її сексуальних потреб, що найголовніша турбота чоловіка – 

забезпечити матеріальний добробут і побутовий комфорт сім'ї та установка, що 

сім’ї, в яких чоловік є головою сім’ї і приймає всі важливі рішення є більш 

щасливими. 

2. орієнтація на значимість сексуальної сфери у житті подружжя пов’язана із: 

- установкою, що настрій і самопочуття людини залежать від задоволення її 

сексуальних потреб (r=0,288; p=0,031); 

- установкою, що щастя у шлюбі залежить від сексуальної гармонії (r=0,339; 

p=0,011); 

- установкою, що сексуальні стосунки головне у шлюбі (r=0,351; p=0,008); 
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- установкою, що чоловік повинен виконувати хатню роботу на рівні із дружиною 

(r=-0,290; p=0,030); 

- установкою, що чоловік повинен обслуговувати себе сам, а не чекати поки 

дружина візьме на себе всі турботи про нього (r=-0,355; p=0,007); 

- установкою, що чоловік має доглядати дітей не менше ніж дружина (r=-0,462; 

p=0,0001); 

- відчуттям повного взаєморозуміння (r=0,410; p=0,002); 

- показником розуміння партнером (r=-0,273; p=0,042); 

- «заборонністю теми сексу» (r=0,414; p=0,002); 

- перевагою егалітарності шлюбу (r=0,273; p=0,042);  

- задоволеністю шлюбом (r=-0,408; p=0,002); 

- індексом узгодженості (r=-0,359; p=0,007). 

     Тобто, чим менша орієнтація на значимість сексуальної сфери, тим менше грає 

роль установка, що настрій і самопочуття людини залежать від задоволення її 

сексуальних потреб, тим менше щастя у шлюбі залежить від сексуальної гармонії, 

менш значиміше, що сексуальні стосунки головне у шлюбі. Тим більше грає роль 

установка про те, що чоловік має на рівні з дружиною виконувати хатню роботу і 

повинен обслуговувати себе сам, а не чекати поки дружина візьме на себе всі 

турботи про нього, також із установкою, що чоловік має доглядати дітей не менше 

ніж дружина. Тим менше в них виникає повне порозуміння і тим менше 

респондент відчуває, що партнер розуміє його потреби, тим більше тема сексу 

забороняється до обговорення, тим менше їх задоволеність шлюбом і 

узгодженість. 

3. орієнтація на «заборонність» сексуальної теми у стосунках пов’язана із: 

- віком (r=0,454; p=0,0001); 

- кількістю дітей (r=0,266; p=0,047); 

- сексуальною задоволеністю (r=-0,375; p=0,004);  

- установкою, що головна турбота дружини – годувати і доглядати всіх у сім’ї (r=-

0,294; p=0,028);  
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- установкою, що чоловік має виконувати всю хатню роботу на рівні із дружиною 

(r=0,282; p=0,035); 

- установкою, що чоловік має доглядати дітей не менше ніж дружина (r=0,437; 

p=0,001); 

- переконанням, що сім’ї, в яких чоловік є головою сім’ї і приймає всі важливі 

рішення є більш щасливими (r=-0,387; p=0,003); 

- орієнтацією на спільну діяльність (r=-0,310; p=0,020); 

- значимістю сексуальної сфери (r=-0,414; p=0,002); 

- перевагою егалітарності шлюбу (r=-0,470; p=0,0001); 

- задоволеністю шлюбом (r=-0,340; p=0,010). 

     Чим більше забороняється до обговорення тематика сексу і сексуальних 

проблем, тим більше вік респондентів, кількість їх дітей, тим менше їх сексуальна 

задоволеність, тим значиміші установки, що головна турбота дружини – годувати і 

доглядати всіх у сім’ї, що чоловік не має виконувати всю хатню роботу та 

доглядати дітей не менше ніж дружина та переконання, що сім’ї, в яких чоловік є 

головою сім’ї і приймає всі важливі рішення є більш щасливими. Тим менше вони 

орієнтовані на спільну діяльність, менше значимість сексуальної сфери,  надають 

більшу перевагу патріархальному шлюбу і менше задоволені шлюбом. 

4. надання переваги егалітарному типу шлюбу пов’язане із: 

- статтю (r=0,488; p=0,0001); 

- віком (r=-0,457; p=0,0001); 

- кількістю дітей (r=-0,267; p=0,047); 

- установкою, що настрій і самопочуття людини залежать від задоволення її 

сексуальних потреб (r=0,400; p=0,002); 

- установкою, що щастя у шлюбі залежить від сексуальної гармонії (r=0,423; 

p=0,001); 

- установкою, що сексуальні стосунки головне у шлюбі (r=0,379; p=0,004); 

- установкою, що головна турбота дружини – годувати і доглядати всіх у сім’ї 

(r=0,604; p=0,0001);  
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- установкою, що чоловік має виконувати всю хатню роботу на рівні із дружиною 

(r=-0,536; p=0,0001); 

- установкою, що чоловік повинен обслуговувати себе сам, а не чекати поки 

дружина візьме на себе всі турботи про нього (r=-0,479; p=0,0001); 

- установкою, що чоловік має доглядати дітей не менше ніж дружина (r=-0,609; 

p=0,0001); 

- установкою, що дружина має працювати та заробляти на рівні із чоловіком (r=-

0,407; p=0,002); 

- переконанням, що сім’ї, в яких чоловік є головою сім’ї і приймає всі важливі 

рішення є більш щасливими (r=-0,412; p=0,002); 

- перевагою спільного прийняття рішень (r=-0,323; p=0,015); 

- перевагою одноосібного прийняття рішень (r=0,361; p=0,006); 

- наявністю секретів один від одного (r=0,291; p=0,030); 

- орієнтацією на спільну діяльність (r=0,263; p=0,050); 

- значимістю сексуальної сфери (r=-0,273; p=0,042); 

- «заборонністю теми сексу» (r=-0,470; p=0,001). 

     Чим більше подружжя надає перевагу егалітарному укладу родини, тим 

скоріше це жінки, тим молодшого вони віку, тим менше в них дітей (або взагалі 

немає), тим менш значима установка, що настрій і самопочуття людини залежать 

від задоволення її сексуальних потреб, що сексуальні стосунки головне у шлюбі, 

що головна турбота дружини – годувати і доглядати всіх у сім’ї. Тим більше вони 

вважають, що чоловік має виконувати всю хатню роботу на рівні із дружиною, 

повинен обслуговувати себе сам, а не чекати поки дружина візьме на себе всі 

турботи про нього, має доглядати дітей не менше ніж дружина, а дружина має 

працювати та заробляти на рівні із чоловіком. Вони не вважають, що сім’ї, в яких 

чоловік є головою сім’ї і приймає всі важливі рішення є більш щасливими. Вони 

більше приймають рішень спільно і менше одноосібно, в них менше секретів один 

від одного, вони більше орієнтовані на спільну діяльність і для них значима 

сексуальна сфера і менше заборон в обговоренні «пікантних» тем. 

5. задоволеність шлюбом пов’язана із: 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


148 
 

- фінансовою спроможністю мати дитину (r=-0,299; p=0,025); 

- сексуальною задоволеністю (r=0,637; p=0,0001); 

- установкою, що найголовніша турбота чоловіка – забезпечити матеріальний 

добробут і побутовий комфорт сім'ї  (r=0,365; p=0,006); 

- наявністю секретів один від одного  (r=0,544; p=0,0001); 

- відвертістю у спілкуванні (r=0,436; p=0,001); 

- відчуттям повного взаєморозуміння (r=-0,835; p=0,0001); 

- показником розуміння партнером (r=0,712; p=0,0001); 

- проведенням часу так як хочеться (r=-0,377; p=0,004); 

- індексом узгодженості (r=0,534; p=0,0001). 

     Чим більша задоволеність шлюбом, тим більша фінансова спроможність мати 

дитину, тим вища сексуальна задоволеність, тим менш значима установка, що 

найголовніша турбота чоловіка – забезпечити матеріальний добробут і побутовий 

комфорт сім'ї, тим менше секретів в них один від одного і тим більше відвертість у 

спілкуванні, більш повне порозуміння і відчуття, що партнер розуміє всі потреби, 

тим частіше дозвілля проводиться так як хочеться і тим більше узгодженість 

подружжя. 

6. Індекс узгодженості подружжя пов'язаний із: 

- сексуальною задоволеністю (r=0,314; p=0,018); 

- перевагою одноосібного прийняття рішень (r=-0,330; p=0,013); 

- відвертістю у спілкуванні (r=0,352; p=0,008); 

- відчуттям повного взаєморозуміння (r=-0,550; p=0,0001); 

- показником розуміння партнером (r=0,489; p=0,0001); 

- проведенням часу так як хочеться (r=-0,293; p=0,028); 

- орієнтацією на спільну діяльність(r=0,324; p=0,015); 

- значимістю сексуальної сфери(r=-0,359; p=0,007); 

- задоволеністю шлюбом. (r=0,534; p=0,0001). 

     Чим більше рівень узгодженості подружжя, тим вища сексуальна 

задоволеність, тим частіше приймаються рішення спільно, тим більша відвертість 

у спілкуванні, повне порозуміння і відчуття, що партнер розуміє всі потреби, тим 
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частіше дозвілля проводиться так як хочеться, тим більша орієнтація на спільну 

діяльність і значимість сексуальної сфери, також тим вища задоволеність шлюбом. 

     Отже, можемо зазначити, що орієнтовані на спільну діяльність подружжя у всіх 

сферах життя сексуально задоволені, чоловіки схильні розділяти турботу за 

дитиною із дружиною. Таке подружжя відверте у спілкуванні, для них значимі 

сексуальні стосунки, вони схильні до егалітарного розподілу ролей, вони в цілому 

задоволені шлюбом і узгоджені в своїх цінностях і установках. Вони не вважають, 

що настрій і самопочуття людини залежать від задоволення її сексуальних потреб, 

що найголовніша турбота чоловіка – забезпечити матеріальний добробут і 

побутовий комфорт сім’ї і установка, що сім’ї, в яких чоловік є головою сім’ї і 

приймає всі важливі рішення є більш щасливими. 

     Сім’ї із низькою значимістю сексуальної сфери вважають, що настрій і 

самопочуття людини не залежать від задоволення її сексуальних потреб, щастя у 

шлюбі не залежить від сексуальної гармонії, що сексуальні стосунки не головне у 

шлюбі. Вони вважають, що чоловік має на рівні з дружиною виконувати хатню 

роботу, повинен обслуговувати себе сам, а не чекати поки дружина візьме на себе 

всі турботи про нього, має доглядати дітей не менше ніж дружина. В основному їх 

спіткає повне непорозуміння і вони не розуміють один одного, тема сексу 

забороняється до обговорення, пари не задоволені шлюбом і не узгоджені і 

цінностях і установках. 

     Сім’ї, де забороняється до обговорення тематика сексу і сексуальних проблем, 

переважно старшого віку, мають 1-2 дітей, сексуально не задоволені, вважають, 

що головна турбота дружини – годувати і доглядати всіх у сім’ї, що чоловік не має 

виконувати всю хатню роботу та доглядати дітей не менше ніж дружина. 

Думають, що сім’ї, в яких чоловік є головою сім’ї і приймає всі важливі рішення є 

більш щасливими. Вони не орієнтовані на спільну діяльність, сексуальна сфера не 

значима, надають перевагу патріархальному розподілу ролей і не задоволені 

шлюбом. 

     Егалітарному типу родини надають перевагу жінки молодого віку, в них одна 

дитина або взагалі немає дітей. Вони не вважають, що настрій і самопочуття 
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людини залежать від задоволення її сексуальних потреб, що сексуальні стосунки 

головне у шлюбі, що головна турбота дружини – годувати і доглядати всіх у сім’ї. 

Вони орієнтовані на те, що чоловік має виконувати всю хатню роботу на рівні із 

дружиною, обслуговувати себе сам, а не чекати поки дружина візьме на себе всі 

турботи про нього, також він має доглядати дітей не менше ніж дружина, а 

дружина має працювати та заробляти на рівні із чоловіком. Вони не вважають, що 

сім’ї, в яких чоловік є головою сім’ї і приймає всі важливі рішення є більш 

щасливими. Вони приймають рішення спільно, а не одноосібно, не мають секретів 

один від одного, орієнтовані на спільну діяльність, для них значима сексуальна 

сфера і менше заборон в обговоренні «пікантних» тем. 

     Задоволені шлюбом подружжя мають фінансову спроможність мати дитину, 

сексуально задоволені, не вважають, що найголовніша турбота чоловіка – 

забезпечити матеріальний добробут і побутовий комфорт сім’ї, не мають секретів 

один від одного, відверті у спілкуванні, добре розуміють один одного, проводять 

дозвілля так як їм хочеться і узгодженні у своїх цінностях. 

     Узгоджені подружжя сексуально задоволені, приймають рішення спільно, 

відверті у спілкуванні, відчувають повне порозуміння і думають, що партнер 

розуміє всі потреби, проводять дозвілля так, як хочеться, орієнтовані на спільну 

діяльність, для них значима сексуальна сфера і вони задоволені шлюбом. 

Таким чином, результатом аналізу кореляційних зв’язків і аналізу виділених у 

мехах дослідження диспозиційних компонентів та областей їх перетину в межах 

міжособистісної сімейної взаємодії, ми дійшли до понятійного визначення 

подружніх диспозицій. Подружні диспозиції є сформовані попереднім досвідом та 

активовані в умовах сімейної взаємодії схильності до сприйняття та оцінки 

ситуації та активовані рушії діяльності в межах окресленої ситуації. Сімейні 

диспозиції виконують координуючу роль подружніх відносин на чинять вплив на 

всю сімейну систему. 
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3.3. Обгрунтування моделі диспозиційної узгодженості молодих подружніх 

пар та її евристичні можливості 

 

     У результаті виявлення та осягнення сфер диспозиційної узгодженості та 

дисонансу молодих подружніх пар міста Києва з’являється можливість для 

розроблення та візуалізації особистісної диспозиційної моделі. Принцип побудови 

моделі постає з уявлення про взаємодію особистісних диспозиційних утворень у 

межах міжіндивідуальної інтеракції учасників шлюбно-сімейних відносин. 

Запропонована модель побудована зі збереженням принципів чотирирівневої 

структури диспозицій. Як було зазначено, з посиланням на досвід А. Медкова, у 

ході сімейної взаємодії, відбувається формування меж, що відособлюють образ 

«Ми», створюючи тим самим сімейний простір. Отже, ця модель передбачає 

трансформацію особистісних диспозицій у сімейні диспозиції. Для позначення 

особистісного диспозиційного утворення чоловіка та дружини була використана 

форма оберненого трикутника. Такий вибір геометричної фігури для відображення 

не є випадковим. Трикутник дозволяє відтворити ідею про базисну надбудову 

диспозиційних рівнів: перше диспозиційне утворення, де містяться елементарні 

фіксовані установки, є біосоціальним джерелом надбудови інших рівнів і на основі 

акумуляції потужності диспозиційного компонента та його проявів у своїй 

вершині досягає максимуму інтенсивності. Застосування трикутної форми 

дозволяє відобразити ієрархію диспозицій, а також представити рівень їхньої 

соціальної значущості та масштабу трансляції їхніх потужностей для сімейної 

стабільності. Таку ж самі ієрархію інтенсивності (на основі рівня значущості 

кореляційного зв’язку між оглянутими сферами подружнього життя і 

задоволеністю шлюбом) має ієрархія подружніх диспозицій. 

Окремо інтенсивність прояву, масштабність активації на основі акумуляції та 

соціальна значущість для сімейної сфери може бути позначена кольорами та 

набувати такого вигляду: 
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Рисунок 11 Інтенсивність диспозиційних утворень 

Наступним кроком у розумінні запропонованої моделі є розуміння векторів потреб 

і ситуація (умови діяльності) . На векторі ОХ розміщуються потреби, що 

скореговані на основі розуміння ієрархією потреб Маслоу і В. Ядова. Отже: 

перший рівень – необхідність задоволення індивідуальних вітальних потреб. 

другий рівень – потреба в належності до малої групи та участі у її діяльності, що 

сприяла б відчуттю самоповаги та любові. Третій рівень – потреба у розширенні 

меж групової діяльності та відчуття необхідності реалізації в певній сфері (в 

нашому дисертаційному дослідженні ця сфера окреслюється сімейною); четвертий 

рівень – потреба включення в цілісну соціальну систему. Вектор ОУ буде 

відображати ситуації (умови діяльності), що сприяють формуванню 

міжіндивідуальних стосунків. Так перший і другий диспозиційний рівень 

окреслюється дошлюбною поведінкою та сприятливими умовами для формування 

установок. Точка А на відрізку вектора ОУ має бути встановлена на межі між 

завершенням диспозицій другого рівня та початком третього. Таке розміщення 

обумовлено припущенням, що на цьому етапі відбувається вивільнення 

диспозиційних готовностей другого рівня та проявляється внаслідок укладання 

шлюбу. Від цього моменту починається відлік стажу шлюбу, що буде співмірним з 

циклічністю сімейного життя. У точці переходу від третього до четвертого рівня – 
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точка В – досягається ситуація максимальної концентрації узгодженості сімейної 

взаємодії, гармонізація відносин у ній, що підпорядковуються базовим цінностям 

та продукують вироблення власних сімейних цінностей. Це припущення здійснене 

на основі розуміння сімї як основної цінності українських респондентів, що була 

продемонстрована у вступі до даної дисертаційної роботи. Запропоновані ідеї 

можуть бути відображені таким чином:  

 

Рисунок 12 Вектори диспозиційних утворень 

Оскільки у центрі уваги цього дисертаційного дослідження саме третій рівень 

диспозиційних утворень, то у нашій моделі від буде відображений детальним 

описом. Задля уникнення візуальної завантаженості будуть застосовані умовні 

позначення. Блоки позначають наявність диспозиційної неузгодженості та 

описують її сферу. Розташування блоків здійснено на основі кореляційних зв’язків 

блоків та загальною задоволеністю шлюбом. 
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     –. Блок 1 дітородних орієнтацій чоловіка виявляє низьку готовність залишити 

кар’єру заради виховання дитини. Блок 2 дружини демонструє абсолютну 

готовність залишити кар’єру заради виховання дитини. 

    – Блок 2 економічного стану чоловіка відображає високу оцінку можливостей у 

забезпеченні фінансових витрат для народження дитини, а також високу оцінку 

стабільності доходу для забезпечення майбутнього дитини. Блок 1 економічного 

стану дружини демонструє низьку оцінку фінансових можливостей як для 

народження, так і для забезпечення майбутнього дитини. 

     –. Блок 3 Дозвіллєвих практик представляє диспозиційну неузгодженість в 

ієрархії перешкод до проведення часу за бажанням респондента. 

     –. Блок 4 статево-рольового розподілу чоловіків відображає небажання 

чоловіків долучатись до хатніх справ, орієнтацію на виконання головуючої ролі в 

родині та прагнення до контролю за перебігом подій у сім’ї. Блок 4 статево-

рольового розподілу дружини продемонстрував високе прагнення до керування 

перебігом подій у родині, високу участь у контролі за рекреаційними практиками 

подружжя; відображає високий рівень інтенсивності вираження потреби у 

здатності чоловіків самостійно обслуговувати себе та наголошення на 

необхідності більшого включення чоловіка у догляд за дитиною. 

     –. Блок 5 комунікаційних практик чоловіка і дружини визнаний як найбільш 

диспозиційно узгоджений у розрізі статевої належності. Відображає наявність 

секретів у дружин від чоловіків. 

     –. Блок 6 інтимних стосунків чоловіка фіксує наявність високої акцентуації ролі 

сексуального задоволення як засобу досягнення сімейного щастя та високу оцінку 

визначальної ролі дружини в сфері інтимного життя та можливих його проблем. 

Блок 3 інтимних стосунків дружини демонструє незгоду жінок з провідною роллю 

сексуальних стосунків у відносинах пари. .Візуалізація окреслених блоків подана 

у додатку 3 

     Окреслені аспекти неузгодженості є середовищем для формування дисонансу в 

сімейних відносинах. Залежно від тривалості та гостроти перебігу, а також 

особистісної системи ціннісних орієнтацій – проблеми, що виникають, будуть 
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відрізнятися за своєю глибиною та деструктивними наслідками. область збігу 

особистісних диспозицій відображає внутрішньосімейну узгодженість. Вершину 

становить система сімейних ціннісних орієнтацій, що утворюється шляхом 

узгодження життєвих орієнтацій чоловіка і дружини, а також внаслідок спільного 

вироблення цих цінностей. Перевага такої структури моделі в тому, що можна 

побачити двостороннє формування – з одного боку, на область сімейних цінностей 

впливає індивідуальна система цінностей  кожного з учасників взаємодії, а з 

другого – вона формується внаслідок узгодженості на попередніх рівнях 

диспозиційного утворення. І водночас, система сімейних цінностей буде 

регулювати специфіку активізації диспозиційних готовностей нижчих рівнів. 

Вплив диспозиційної узгодженості на формування сімейних цінностей і зворотний 

вплив цих цінностей на регулювання сімейних відносин на рівні статево-

рольового розподілу, дітородних орієнтацій, дозвіллєвих практик, на оцінку 

економічного становища сім’ї та на інтимні стосунки – на моделі позначено 

стрілочками.Перевагою цієї моделі також є те, що вона відображатиме зміни, які 

відбуваються зі збільшенням або зменшенням зони диспозиційної узгодженості. 

Можна зробити припущення, що ріст області сімейних диспозицій пов'язаний в 

ростом загальною задоволеністю шлюбом. Трансформація внаслідок зростання 

зони диспозиційної узгодженості може бути відображена таким чином:  

 

Рисунок 13 Зміна області сімейної диспозиційної узгодженості .  

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


156 
 

Диспозиційна модель молодих подружніх пар представлена у додатку (рис.11). 

Побудована диспозиційна модель характеризується такими особливостями:  

     1.Відображає зони узгодженості та дисонансу молодих подружніх пар. 

     2. Відображає диспозиційні утворення у міру їх соціальної значущості та за 

рівнем впливу на регуляцію внутрішньосімейних відносин. 

     3. Фіксує динаміку руху зон узгодженості диспозиційних утворень. 

    4. Відповідає принципу системності, де зміна одного елементу веде до зміни 

іншого. 

     5. Акцентує увагу на зони подружнього життя, що потребують соціальної та 

державної підтримки. 

     Оксреслені проблемні зони в подружній взаємодії дають можливість визначити 

напрями, за якими має здійснюватись соціальна та державна підтримка молодих 

сімей. Наявність проблемних ситуацій у сімейній взаємодії може бути 

нейтралізована шляхом залучення або власних ресурсів родини, або ж за рахунок 

підтримки з боку держави шляхом надання молодим парам ресурсів: 

психологічних, економічних, соціальних. Вибір шляху вирішення проблеми – 

індивідуально-сімейний або державний – буде залежати від гостроти та специфіки 

перебігу проблеми, а також бажання сім’ї її вирішити. Державні програми можуть 

бути спрямовані на взаємодію з молодою сім’єю опосередковано – через 

соціального працівника, або ж напряму – через спеціалізовані державні заходи. 

Опосередковане задоволення сімейних потреб становить собою доволі багате 

різноманіття. Варто розуміти, що запобігання та профілактика можуть стати 

незамінними інструментами у сприянні побудові міцних сімейних стосунків. 

Своєчасне застосування технології соціальної діагностики дозволяє завчасно 

виявити, обстежити запобігти небажаномо розвитку подій. Профілактична 

контрольно-корекційна діяльність спрямована на запобігання, виявлення та 

зменшення ймовірності виникнення причин і умов, що можуть вести до сімейної 

дестабілізації. Вона може включати правові, організаційно-виховні, соціально-

економічні та психолого-педагогічні заходи впливу. Профілактичні заходи для 

різних сімейних пар будуть відмінними на різних етапах. Залежно від цього 
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прийнято виділяти запобіжні, нейтралізуючі, компенсуючі, усуваючі та 

контролюючі заходи. Працюючи з сімейною проблемою задля її нейтралізації, 

соціальний працівник має враховувати можливість циклічного повторення 

проблеми, або ж її повернення після нової дестабілізуючої ситуації. 

Консультування як практика сімейної корекції налічує багато форм: сімейно-

терапевтичне, психолого-педагогічне, медико-соціальне, соціально-правове. 

Враховуючи етап, на якому перебуває пара, консультування може бути як 

дошлюбне (на етапах коли пара визначилась з бажанням створити сім’ю, але 

вимагає допомоги), так і шлюбне, що, в свою чергу, буде залежати від циклу 

сімейного етапу, на якому перебуває пара. Питання, які спонукають до 

консультування, мають обговорюватись спеціалістами у цій сфері. Так, питання 

сексуальних стосунків та консультація з юридичної підготовки укладення шлюбу 

вимагають різних підходів. Консультаційні служби за своє завдання можуть 

визначати підготовку молодих подружніх пар до укладання шлюбу, що, як 

наслідок, орієнтує пару на усвідомлено укладений шлюб. Цей вид подолання 

проблемних ситуацій може реалізовуватись як очно, так і дистанційно, залежно 

від того, якої форми проведення консультування потребує об’єкт. Варто розуміти, 

що не всі родини здатні визнавати наявність проблем, і очна зустріч з 

консультантом може розглядатись як сором та ганьба. У такому разі доцільно 

проектувати дистанційні консультативні центри, які б у зручному режимі 

надавали б рекомендації щодо розвязання проблем молодих родин. 

     Також серед розробок у сприянні покращенню сімейних відносин широко 

застосовується практика соціального патронату, що включає допомогу різного 

характеру: консультаційну, психологічну, матеріальну. «Контролююча і 

діагностична мета патронату має бути завуальована і віднесена на другий план, а 

сім’я має відчути користь від візиту соціального працівника, не переживаючи при 

цьому відчуття підконтрольності й залежності»[87, c. 150]. Регулярність 

проведення соціального патронату залежить від поставлених завдань, типу клієнта 

та гостроти і специфіки проблеми. 
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     Першим блоком, на який має бути спрямована конкретна державна політика – 

це економічний стан молодої сім’ї. Допомога з боку держави з метою поліпшення 

економічного становища молоді може здійснюватись як засобом впливу через 

соціальних працівників, так і шляхом розроблення економічних державних 

гарантій. Великою прогалиною у способах покращення матеріального становища в 

умовах новоствореної родини є незнання юридичної сторони сімейного життя: 

прав, обов’язків та пільг. Як виявило соціологічне дослідження «Київ-молодь – 

2015», молоді подружні пари висловлюють стурбованість власною фінансовою 

нестабільністю. А отже, потреба у вирішенні цього питання для українських сімей 

є нагальною. Одним із завданнь юридичної консультації молодих сімей є 

підвищення якості соціального захисту та надання рекомендацій щодо отримання 

соціальних гарантій, що сприятиме формуванню відчуття соціальної безпеки. 

Ризики виникнення фінансової нестабільності у молодих сім’ях є вищими 

порівняно з сім’ями з більшим шлюбним стажем. Це обумовлено специфікою 

ринкової ситуації, трудовою невизначеністю молоді. Роботодавці при влаштуванні 

на роботу вимагають наявність трудового досвіду, але, зазвичай, молодь, що 

здобувала вищу освіту, не має затребуваності досвіду через унеможливленість 

поєднати роботу і навчання. Фінансова криза в молодій сім’ї може 

поглиблювалися у зв’язку з настанням демографічної події – народженням 

дитини. Консультаційна допомога в питаннях працевлаштування молодих осіб 

може сприяти легшому працевлаштуванню шляхом усвідомлення своїх трудових 

прав. 

     Серед існуючих в Україні державних програм з допомоги у вирішенні 

економічних питаннь варто звернутись до житлових програм. Як було зазначено у 

нашій дисертаційній роботі, вимушене проживання молодого подружжя з 

батьками має свої негативні наслідки для сімейної стабільності. Тому прагнення 

новоствореної сім’ї купити нове житло має підтримуватись державою. Отже, що 

пропонує держава: 

     1. Пільгове довготривале кредитування. На цю пільгу можуть претендувати 

сім’ї з віковим обмеженням у парі – до 35 років. Кредит під маленький відсоток (а 
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існує навіть знижка для родин з двома та трьома дітьми) надається терміном на 30 

років, а для купівлі квартири необхідний відносно невеликий обов’язковий 

перший внесок – все це виглядає спокусливо, проте наскільки реально на 

практиці? Оскільки оцінка платоспроможності відбувається на загальних 

підставах, то отримання кредиту на основі розміру офіційної заробітної плати – 

малоймовірне. У разі прострочення платежів – компенсація припиняється.  

     2. Проект «30 на 70» під егідою Фонду молодіжного будівництва. Передбачено 

виплату в розмірі 30% вартості квартири. Проте для подання заявки на цю 

програму введено обмеження щодо квадратури реального проживання особи, яка 

не має перевищувати 7,5 кв. м на кожну людину. Додатковим мінусом є вимога 

внесення 70% вартості, що становить величезну суму. 

     3. Третій вид державної програми дозволяє молодій парі взяти іпотечний 

кредит під низький відсоток (3%); на 15 років. Проте не співмірність реальної і 

розрахункової вартості на квартиру може спричиняти ситуацію, коли перший 

внесок необхідно буде здійснити у розмірі 50% від вартості квартири.  

     Отже, існуючі нині програми, з одного боку, і дають можливість отримати 

молодим сім’ям власне житло, а з іншого, – вимоги для участі в цих програмах в 

умовах нинішньої трудової ситуації і цін на ринку квартир роблять цей процес 

майже неможливим. 

     Наступним напрямом сімейного консультування може бути формування у 

молодих подружніх пар орієнтації на гармонійний шлюб та усвідомлене 

батьківство, підготовка сім’ї до виконання основної ролі – продовження роду. 

Народження дитини вимагає більшої соціальної захищеності для жінки. Держава 

регулює соціальний захист вагітної жінки законами. Одні з них спрямовані на 

регуляцію трудових відносин між роботодавцем та жінкою, що у перспективі 

стане матір’ю. Так, наприклад, стаття 13 Кодексу законів України про працю 

гарантує «забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» [72], а 

також гарантується надання пільг, компенсацій та гарантій. Таким чином, жінка, 

що прийшла працевлаштовуватись, має бути обізнана у своїх правах і бути 

впевненою, що у разі настання вагітності вона не буде завчасно звільнена, а 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


160 
 

отримає гарантії та можливість піти в оплачувану декретну відпустку. Жінки, що 

вже готуються стати матерями, можуть розраховувати на фінансову підтримку, 

яка зростає залежно від кількості дітей. Ця виплата здійснюється частинами та 

супроводжується навідуванням соціальних працівників для огляду стану 

(фізичного, психологічного) дитини та умов її проживання. Хоча ця допомога і є 

гарною підтримкою для молодих сімей, водночас прогалини у формах контролю 

та недосконалість самої програми спричнили певні негативні наслідки. Так, все 

частішають випадки, коли у неблагополучних сім’ях народжується якомога більша 

кількість дітей з метою отримання грошової компенсації. Проте, як було виявлено 

у ході дисертаційного дослідження, жінки орієнтуються на одно дітну сім’ю. 

Окрім державної фінансової допомоги, велика роль саме в питаннях взаємодії 

молодого подружжя з новим членом родини – дитиною – належить 

консультаційним групам. 

     У розділі 3.2 наголошувалося на важливості інтимного життя для молодих 

сімей міста Києва. Саме тому є необхідність у залученні консультаційних програм, 

присвячених питанням статевих стосунків. На цьому рівні державна допомога 

може виявлятися у поширенні інформативної підтримки, що має базуватись та 

моральних, нормативних, правових, юридичних та соціальних уявленнях 

українського суспільства. Варто зазначити, що комплекс проблем, пов’язаних з 

сексуальним життям, вимагає від соціального працівника / консультанта 

виявлення найвищих кваліфікаційних здібностей, збереження принципів етики. 

     Очевидно, що етика у роботі з подружніми парами має керувати діями 

соціального працівника постійно. Етика у взаємодії консультанта (соціального 

працівника) з сім’єю має базуватись на повазі до клієнта, прояві терпимості та 

доброзичливості, здатності застосовувати індивідуальний підхід для встановлення 

комунікації. Проте досліднику не варто включатись у подружні відносини, а 

необхідно діяти на основі безпристрасних оцінок ситуації. Також спеціаліст має 

бути неупередженим до проблем з якими йому доводиться працювати, а віра в те, 

що сім’я, котра потребує допомоги, насправді може змінитися – додаватиме 
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більшого завзяття до роботи. Необхідним етичним моментом є збереження 

анонімності і конфіденційності у взаємодії з парами. 

     Аналіз існуючих в Україні державних програм з сімейної корекції дозволяє 

зробити висновок про фрагментарність охоплення методологій корекції, 

короткотривалість їх виконання та функціональну неспроможність у вирішенні 

гострих сімейних проблем. Було виявлено, що накопичені розробки, які 

застосовувались до попередніх поколінь, продовжують використовуватись і для 

розв’язання проблем у сучасній молодій родині. Не відповідність методології, що 

можна назвати застарілою, уповільнює процес розвязання сімейних проблем. 

Сучасні подружні пари характеризуються своєї відкритістю, прагненням до 

інновацій, відсутністю «законсервованості» поглядів, саме тому потребують 

використання новітніх методик. Також варто зазначити, що існуючі заходи 

застереження / профілактики / подолання в українській соціально-демографічній 

політиці є неузгодженими та нескоординованими. Нагальною є потреба у 

підвищенні ролі держаних соціальних програм та рівня довіри до них. Таким 

чином, можна констатувати теоретичне та практичне значення розробленої 

диспозиційної моделі. 

 

     Висновки до третього розділу  

 

     Для розгляду диспозиційної структури молодих подружніх пар м. Києва було 

проведено соціологічне дослідження. У центрі уваги – молоді подружні пари. 

Специфіка формування вибіркової сукупності пояснюється, перш за все 

специфікою групи. Молода сім’я, перебуваючи у процесі становлення, 

характеризується нестабільністю відносин, необхідністю прийняття та виконання 

нових ролей, відсутністю  соціального досвіду та потребує підвищених 

матеріальних витрат. Різноманітні форми альтернативних шлюбів (наприклад, 

громадянський шлюб) призвели до внутрішніх відмінностей у характеристиках 

сімейних відносин. Проте офіційна реєстрація шлюбу вважається вагомим кроком 

на шляху формування сімї і саме тому є додатковим фільтром при формуванні 
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вибіркової сукупності. Цікавість саме до молодих подружніх пар пояснюється 

також великою соціальною та демографічною роллю цієї групи. Додатковими 

критеріями були вік респондентів та проживання у м. Києві. Вибір блоків 

наповнення здійснювався на основі наукового знання щого їх впливу на 

задоволеність шлюбом та успішність міжособистісної взаємодії. Таким чином у 

дослідження «Київ-молодь–2015» були включені: економічний блок, блок 

дітородних орієнтацій, блок статево-рольового розподілу та реалізації владних 

повноважень, блок комунікативний та дозвіллєвий. У ході розроблення програми 

соціологічного дослідження було здійснено емпіричну інтерпретацію понять. 

Емпіричній інтерпретації піддаються такі поняття: молода сім’я, дітородні 

установки, інтимні відносини, статево-рольові очікування, комунікативні 

практики подружжя, дозвіллєві практики подружжя. Аналітика отриманих у ході 

проведеного дослідження даних здійснювалась за напрямами: гендерні 

відмінності, внутрішньо групові вікові відмінності, відмінності за стажем шлюбу. 

У блоці опитування, що стосується економічного становища та самовизначення 

респондента, особливу увагу було приділено формі проживання респондента – з 

батьками чи окремо. Дослідницька цікавість була обумовлена визнанням впливу 

батьківської родини на формування внутрішньо-сімейних відносин молодої пари у 

разі їх спільного проживання. Також було встановлено, що проживання з батьками 

пов’язане з усвідомленням фінансової нестабільності респондентів. Усвідомлення 

свого економічного становища містить яскраво виражену диспозиційну 

неузгодженість. Жінки демонструють свою невпевненість у стабільності доходу та 

фінансових можливостях, у той час як чоловіки стверджують про наявність 

стабільного доходу для забезпечення майбутнього дитини. Важливим аспектом є 

те, що опитані молоді респонденти виявляють високу репродуктивну готовність, 

незважаючи на фінансову невпевненість та страх у думках про народження дитини 

– вони все одно наважаться на народження дитини, а майже 100% жінок готові за 

необхідності залишити свою кар’єру. Інтимні стосунки були визнані як регулятор 

впливу на задоволеність сімейним щастям, проте чоловіки активніше 

наголошують на необхідності сексуальної гармонії для розбудови міцного шлюбу. 
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водночас, незважаючи на здійснені чоловіками акценти, відповідальність за 

сексуальні стосунки накладається на жінок. Обопільність відповідей у цьому 

аспекті свідчить про небажання нести спільну відповідальність, спостерігається 

тяжіння до перенесення її на одного з учасників взаємодії. У той час, коли жінки 

усвідомлюють, що саме від них більшою мірою залежить сексуальна гармонія 

подружжя, вони не вважають сексуальні стосунки головними у відносинах 

чоловіка і дружини. Отже, блок сексуальних взаємовідносин містить диспозиційну 

неузгодженість між чоловіком та дружиною. Якщо припустити, що одним із 

показників належності влади у молодих парах є концентрація фінансових ресурсів 

в одного з членів подружжя, то тут головуюча роль належатиме чоловікові, 

оскільки саме він, на основі збереження стереотипізованого уявлення про чоловічу 

роль, виконує роль годувальника. Проте якщо взяти до уваги спектр управління 

соціальними зв’язками, то тут жінки неочікувано беруть на себе ініціативу. 

Опитані респонденти жіночої статі продемонстрували яскраво виражене 

прагнення до того, щоб інші індивіди діяли згідно з їхніми рекомендаціями, 

дослухались до них. Дітородні орієнтації пов’язані з бажанням респондентів до 

створення багатодітної сім’ї, проте передшоди до дітонародження обумовлюють 

корекцію їх дітородної поведінки. Диспозиційна неузгодженість в сфері 

дітородних орієнтації була виявлена у різній готовності залишити кар’єру заради 

виховання дитини, проте, специфіка відповідей обумовлена укоріненістю 

стереотипу щодо провідних ролей чоловіка та дружини. Статево-рольвий 

розподіл продемонстрував часткове відтворення парсонівського уявлення про 

інструментальні та експресивні ролі. Підтримка стереотипу в ототожненні 

чоловіка як годувальника в сім’ї є дуже високою. Проте молоді подружні пари 

продемонстрували відкритість до статево-рольових трансформацій, що 

проявляється в можливості залучення чоловіків до сфери побуту та догляду за 

дітьми. Всупереч ідеям Т. Парсонса є констатація факту того, що жінки 

здійснюють роль координації рекреаційних сімейних практик, які, можуть 

розглядатись як спосіб комунікації з іншими групами, що сприяють встановленню 

та розширенню соціальних зв’язків (за Парсонсом, роль підтримки зв’язку між 
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родиною і зовнішнім світом належить чоловікам). Саме контроль над формами 

проведення дозвілля дозволяє дружині координувати, з якими групами будуть 

підтримуватись соціальні зв’язки. Респонденти чоловічої статі продемонстрували 

відкритість до розширення меж жіночих ролей та не зводять їх до виконання 

хатніх обов’язків. Розподіл владних повноважень засвідчив бажання як чоловіків, 

так і жінок до контролюючих дій, координації перебігу подій у середині родини, 

хоча виконання головуючої ролі все -таки закріплюється за чоловіками. Молоді 

подружні пари зазначають про успішність внутрішньосімейної комунікації, її 

результативність та сприяння формуванню гарного мікроклімату. Комунікативний 

аспект у межах нашого дисертаційного дослідження визнається як інструмент 

досягнення молодою подружньою парою узгодженості дій, здійснення розбудови 

спільної сімейної стратегії, досягнення взаєморозуміння, забезпечення 

комфортного сімейного мікроклімату, а також як спосіб вирішення можливих 

проблем. Дисонанс у проявах комунікативної активності між чоловіками та 

жінками був виявлений у зоні відкритості спілкування. Наявність секретів 

підкріплюється існуванням певних тем, на які дружині й чоловіку важко 

спілкуватись. Проте виявлені розбіжності не заважають респондентам 

продовжувати ділитись своїми переживаннями та досягати повного 

взаєморозуміння. Таким чином, сфера комунікативних практик молодих 

подружніх пар м. Києва є найбільш диспозиційно -узгодженою. Варіативність 

дозвіллєвих практик не завжди є доступною для опитаних респондентів через брак 

фінансових ресурсів та часу. Таким чином, результати обробки даних проведеного 

соціологічного дослідження продемонстрували наявність диспозиційної 

неузгодженості у молодих подружніх пар, що спостерігається більшою або 

меншою мірою в усіх проявах сімейної активності. 

     Зміни, що відбуваються в сьогочасному суспільстві та супроводжуються 

невпинним розвитком технічних оснащень, емансипації жінок, розширенням 

ринку праці та популяризацією крос-культурної взаємодії, глобалізацією освітніх 

тенденцій, виникненням та укоріненням нових форм шлюбних відносин призвели 

до того, що тенденції розвитку шлюбу і сім’ї сповнені протиріч, відбуваються 
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значні зміни у шлюбно-сімейних процесах і структурах, що безпосередньо 

впливає на динаміку народжуваності, визначає специфіку перебіг шлюбної 

взаємодії та обумовлює її результати. 

     Виявлені зони диспозиційної узгодженості та дисонансу дають змогу 

побудувати концептуальну модель. Запропонована модель відображає особистісні 

диспозиції чоловіка та дружини, що, перетинаючись у зоні диспозиційної 

узгодженості, визначають зону сприятливих та загрозливих аспектів 

міжособистісної взаємодії. Модель відображає наявність конфліктогенних джерел 

у всіх проаналізованих у ході дослідження зонах. Вектори ОХ і ОУ демонструють 

протяжність диспозиційної моделі та фіксують її розміщення в залежності від 

умов діяльності та потреб. Трикутна форма відображення особистісних 

диспозицій чоловіка і дружини дозволяє продемонструвати рівень їх значущості в 

системі сімейних відносин і соціальної значущості та рівень їхньої стійкості. Зона, 

що утворилась на перетині двох індивідуальних диспозиційних рівнів, є областю 

подружніх диспозицій, що визначаються як сформовані попереднім досвідом та 

активовані в умовах сімейної взаємодії схильності до сприйняття та оцінки 

ситуації та активовані рушії діяльності в межах окресленої ситуації. 

Запропонована модель відображає сфери, що спричиняють дисонанс у сімейному 

житті. та окреслює зону питань, з яких має здійснюватись подальша робота (як на 

рівні продукування наукового знання так і на рівні розроблення методологічних 

корекційних програм та інших програм соціальної політики). Додаткове пошукове 

дослідження та кореляційний аналіз отриманих результатів дозволив засвідчити 

взаємопов’язаність браних для наповнення моделі блоків, та виявив вплив 

диспозиційної узгодженості на ці сфери. 

     Аналіз існуючих способів забезпечення сімейності стабільності виявив такі 

недоліки: 1. Програми фінансової підтримки молодої родини не втілюються 

повною мірою – кількість, розмір та способи її отримання не задовольняють 

потреби молодої сім’ї, а особливо сім’ї з дітьми. 2. Низькою є популярність 

консультаційних соціальних закладів, вони мають некоректну цільову 

спрямованість та невисоку функціональну спроможність, що спричиняє низький 
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рівень довіри вукраїнських сімей. Подружні пари не проінформовані щодо 

можливостей центрів сімейної допомоги і не бажають до них звертатись, прагнучи 

самостійно вирішувати проблему, або ж просто бездіяти 3. В основу 

методологічних розробок з психолого-соціальної корекції серед подружніх пар 

покладені застарілі методики, котрі розроблялись ще у радянські часи і тому вони 

не спроможні в повному обсязі охопити проблеми, які виникають у сучасній сім’ї. 

Це дає підстави говорити про необхідність розбудови теоретичних знань на основі 

врахування наукового знання щодо подружніх диспозицій у галузі соціології сім’ї, 

соціології молоді, конфліктології, що відповідали б досліджуваному об’єкту в 

сучасних умовах, та підтверджує важливість розроблення нових і корекції вже 

існуючих програм соціальної політики. 
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ВИСНОВКИ 

     В дисертаційному дослідженні розроблено концептуальну модель подружніх 

відносин та емпірично виявлено основні напрями диспозиційної узгодженості 

молодих подружніх пар на прикладі м. Києва, зокрема отримано наступні 

висновки: 

     1. Мікросоціологічний досвід розуміння сім’ї як малої групи хоча і має 

однозначні переваги (розуміння раціоналістичної природи індивіда, встановлення 

особливостей і ролі соціалізаційних процесів, розкриття механізму формування 

самості та саморефлексії, окреслення способів вироблення символів та наділення 

їх значеннями, виявлення прагнення до маніпуляції враженнями) та володіє 

методологічними надбаннями, проте піддається обгрунтованій критиці. Основний 

його недолік полягає у ігноруванні важливого пливу зовнішнього середовища та 

надмірному психологічному редукціонізмі. Хоча окремі надбання можуть бути 

використані для вивчення сімейної сфери, автором пропонується альтернативний 

спосіб розуміння, який втілений у системному підході, та долає зазначені 

недоліки.  

     2. Розглянуто дошлюбну та шлюбну поведінку як складові матримоніальної 

поведінки, розуміння якої вимагає вивчення наступних компонентів: готовність до 

укладання шлюбу, мотиви укладання шлюбу, соціальні чинники вибору шлюбного 

партнера, ситуація на шлюбному ринку, дітородні установки, статево-рольові 

очікування, розподіл владних повноважень. Визначено, що дошлюбний період, 

порівняно з шлюбним, у наукових дослідженнях представлений недостатньо, а 

отже, підкреслюється важливість виокремлення його в якості окремого об’єкту в 

межах лонгітюдного дослідження.  

     3. Встановлено необхідність вивчення сімейних відносин у їх нерозривному 

зв’язку з темпоральним аспектом, що у межах вивчення сім’ї знаходить своє 

відображення в сімейних циклах. У роботі визначено основні класифікації 

сімейних циклів та окреслені проблеми, що виникають під час переходу від 

одного етапу циклу до іншого. Проте зазначається, що виникнення кризових 

ситуацій в подружжя може бути не пов’язане з циклічністю, а обумовлене 
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темпоральною періодичністю і характеризується як кризові роки подружнього 

життя. Кожен перехідний етап має свою специфіку та вимагає від подружжя 

активізації своїй зовнішніх та внутрішніх ресурсів, що втілюються в межах 

адаптивних процесів.  

     4. На основі обробки спеціальної літератури було продемонстровано витоки 

диспозиційної концепції особистості В. Ядова, що базується на розумінні таких 

понять як «установка», «аттітюд», «диспозиція». Оскільки першочерговим 

призначенням концепції була спроба пояснення парадоксу Лап’єра в межах 

вивчення трудових відносин, зважаючи на евристичний потенціал концепції, 

виникла необхідність її екстраполіції на інші сфери суспільного життя. Зі 

збереженням чотирирівневої структури моделі було здійснено її адаптацію та 

подальшу розбудову для вивчення сфери подружніх відносин. Для кожного з 

чотирьох рівнів було введено нові параметрами, якими є: сексуальне тяжіння (на 

першому рівні); готовність до шлюбу, мотиви вступу в шлюб, формування 

дітородних установок та статево-рольових очікувань (на другому рівні); 

активізація сформованих установок, розподіл владних повноважень та статево-

рольові очікування (на третьому рівні); ціннісні орієнтації (на четвертому рівні).  

     5. Для кожного з чотирьох рівнів було визначено спеціальні методики, що 

фіксують специфічні диспозиційні прояви. Визначено, що методики для аналізу 

дошлюбних відносин пари, в межах яких відбувається формування готовності до 

шлюбу, закладання дітородніх установок та статево-рольових очікувань 

(формування зазначених компонентів безумовно відбувається й під впливом 

соціалізаційних процесів в межах первинних груп) мало представлені в науковій 

літературі. Натомість, для етапу дошлюбних відносин використовують методики 

аналізу сімейних відносин, нехтуючи специфікою даного етапу. 

     6. Емпіричні результати дозволили зафіксувати наступні важливі прояви 

сімейних відносин у молодих подружніх парах:  

– молоді подружні пари не відчувають своєї економічної стабільності. Цей факт є 

однією з причин того, що навіть після одруження молоде подружжя вимушене 

проживати разом з батьками, а якщо навіть є можливість проживання окремо, 
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невпевненість щодо стабільності доходу становить перешкоду для реалізації 

сімейних цілей; Проте, чоловіки демонструють вищий рівень впевненості у 

власній фінансовій спроможності. 

– опитані респонденти демонструють дітородну орієнтацію на більше ніж одну 

дитину, що підтверджує загальну тенденцію українських сімей; проте, дітородна 

поведінка молодого подружжя регулюється обставинами зовнішньо-політичного 

характеру, що актуальні для українського суспільства. 

– основними перешкодами до народження запланованої кількості дітей є фінансові 

труднощі, стурбованість соціально-політичною ситуацією та очікування 

покращень в  наданні соціальної сімейної допомоги; 

– опитані респонденти демонструють високу задоволеність власним сексуальним 

життям; проте, було виявлено, що відповідальність за цю сферу подружнього 

життя несе більшою мірою дружина. 

– комунікативні практики між подружжям свідчать про частоту контактів та 

відкритість і результативність спілкування, проте даний аспект різниться в 

залежності від темпорального виміру подружнього життя; 

– діапазон дозвіллєвих практик є різноманітним, проте успішність проведення 

дозвілля детермінується об’єктивними факторами; встановлено, що респонденти з 

дітьми не можуть проводити дозвілля так, як вони того бажають. 

     7. Кореляційний аналіз дозволив виявити зв'язок між залученими до аналізу 

сферами людського життя та їх впливом на загальний стан шлюбної 

задоволеності. Це дало змогу підтвердити коректність вибору компонентів для 

наповнення диспозиційної моделі і визначити її провідною характеристикою 

системність. На основі розробленого критерію диспозиційної неузгодженості, що 

містить у собі оцінку за трьома параметрами, було визначено, на основі 

кореляційного зв’язку, що пари з диспозиційною узгодженістю демонструють 

вищий рівень загальної задоволеності шлюбом. 

     8. Запропонована автором концептуальна модель відображає стан 

диспозиційної узгодженості відносин молодих подружніх пар, а також демонструє 

ієрархію подружніх диспозицій. Перевагою побудованої концептуальної моделі є 
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її здатність фіксувати динаміку змін сімейних відносин в залежності від росту або 

зменшення зони диспозиційної узгодженості. Перетин особистісних диспозицій 

подружжя утворює сферу подружніх диспозиції, котрі розуміються як сформовані 

попереднім досвідом та активовані в умовах сімейної взаємодії схильності 

сприйняття та оцінки ситуації та рушії діяльності в межах окресленої ситуації. 

Важливим є те, що подружні диспозиції орієнтовані на підтримку цілісності сім’ї.  

     9. Розроблена концепція подружніх диспозицій має як теоретичне так і 

практичне значення. На теоретичному рівні вона може бути покладена в 

розбудову наукового знання щодо сутності міжособистісної взаємодії подружжя, 

узгодженості їх взаємодії та загального рівня задоволеності шлюбом. Практичний 

спосіб її застосування полягає в можливості розробки та корекції програм 

соціальної і державної підтримки молодих подружніх пар згідно з напрямами в 

яких була встановлена диспозиційна неузгодженість. Для уникнення 

диспозиційної неузгодженості можуть були вдосконалені існуючі та розроблені 

нові програми та підвищено рівень довіри соціальних служб та їх функціональна 

спроможність.  
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Додаток 1  

Результати застосування коефіцієнту кореляції Спірмена 

 

 

Показники коефіцієнту 

кореляції Спірмена 

 

Орієнтація 

на сумісну 

чи 

відокремле

ну 

діяльність 

Оцінка 

значення 

сексуаль

ної 

сфери в 

Уявлення 

про 

забороненіс

ть 

сексуальної 

тематики 

Відношення 

до 

патріархальн

ого чи 

егалітарного 

сімейного 

укладу 

Тест 

Бутенко 

Індекс 

узгодж

еності 

 

стать 

Коефіцієнт 

кореляції 

,169 ,257 -,153 ,488
**

 -,171 ,000 

Знч. (2-

сторон) 

,213 ,055 ,261 ,000 ,208 1,000 

вік 

Коефіцієнт 

кореляції 

-,215 -,100 ,454
**

 -,457
**

 -,089 -,096 

Знч. (2-

сторон) 

,112 ,464 ,000 ,000 ,515 ,480 

освіта 

Коефіцієнт 

кореляції 

-,137 ,082 -,070 ,137 ,060 -,035 

Знч. (2-

сторон) 

,315 ,549 ,610 ,315 ,660 ,795 

Кількість 

дітей 

Коефіцієнт 

кореляції 

-,035 ,100 ,266
*
 -,267

*
 -,127 -,086 

Знч. (2-

сторон) 

,800 ,463 ,047 ,047 ,353 ,530 

Я можу 

забезпечити 

всі необхідні 

фінансові 

витрати на 

народження 

першої 

(наступної) 

дитини 

Коефіцієнт 

кореляції 

,152 ,013 ,181 ,046 -,299
*
 -,007 

Знч. (2-

сторон) 

,262 ,927 ,181 ,734 ,025 ,960 

 

      

Стабільність 

мого доходу 

дозволить 

мені 

забезпечити 

майбутнє моєї 

дитини 

Коефіцієнт 

кореляції 

,237 ,107 -,066 ,068 -,170 ,076 

Знч. (2-

сторон) 

,079 ,432 ,630 ,619 ,211 ,576 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


193 
 

Оцініть за 10-

бальною 

шкалою 

рівень 

фінансового 

положення 

вашої родини 

Коефіцієнт 

кореляції 

-,212 -,142 -,082 -,070 ,142 -,034 

Знч. (2-

сторон) 

 

 

,117 

 

,298 

 

,546 

 

,609 

 

,296 

 

,803 

Настрій і 

самопочуття 

людини 

залежать від 

задоволення її 

сексуальних 

потреб 

Коефіцієнт 

кореляції 

,285
*
 ,288

*
 -,236 ,400

**
 -,064 ,012 

Знч. (2-

сторон) 

,033 ,031 ,080 ,002 ,637 ,931 

Щастя у 

шлюбі 

залежить від 

сексуальної 

гармонії 

подружжя 

Коефіцієнт 

кореляції 

,150 ,339
*
 -,153

**
 ,423

**
 ,005 -,080 

Знч. (2-

сторон) 

,269 ,011 ,262 ,001 ,969 ,556 

 
      

Сексуальні 

стосунки -

головне у 

відносинах 

чоловіка і 

дружини 

Коефіцієнт 

кореляції 

,170 ,351
**

 -,208 ,379
**

 ,007 -,060 

Знч. (2-

сторон) 

,209 ,008 ,123 ,004 ,961 ,663 

Оцініть за 10-

ти бальною 

шкалою свою 

сексуальну 

задоволеність 

Коефіцієнт 

кореляції 

,402
**

 ,249 -,375
**

 ,101 ,637
**

 ,314
*
 

Знч. (2-

сторон) 

,002 ,065 ,004 ,458 ,000 ,018 

       

Найголовніша 

турбота 

чоловіка -

забезпечити 

матеріальний 

добробут і 

побутовий 

комфорт сім'ї 

Коефіцієнт 

кореляції 

,286
*
 ,202 -,184 ,238 ,365

**
 -,156 

Знч. (2-

сторон) 

,032 ,135 ,175 ,077 ,006 ,252 

 

      

Найголовніша 

турбота 

дружини -

годувати і 

Коефіцієнт 

кореляції 

,259 ,246 -,294
*
 ,604

**
 -,024 ,037 

Знч. (2-

сторон) 

,054 ,068 ,028 ,000 ,859 ,788 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


194 
 

доглядати всіх 

у сім’ї 
 

      

Чоловік має 

виконувати 

хатню роботу 

нарівні з 

дружиною 

Коефіцієнт 

кореляції 

-,205 -,290
*
 ,282

*
 -,536

**
 ,131 -,044 

Знч. (2-

сторон) 

,130 ,030 ,035 ,000 ,336 ,748 

       

Чоловік 

повинен уміти 

обслуговувати 

себе, а не 

чекати, що 

дружина 

візьме на себе 

всі турботи 

про нього. 

Коефіцієнт 

кореляції 

 

 

-,119 -,355
**

 ,252 -,479
**

 ,132 ,058 

 

,384 ,007 ,060 ,000 ,332 ,672 

Чоловік має 

доглядати 

дітей не 

менше, ніж 

дружина. 

Коефіцієнт 

кореляції 

-,312
*
 -,462

**
 ,437

**
 -,609

**
 -,091 ,107 

Знч. (2-

сторон) 

,019 ,000 ,001 ,000 ,507 ,433 

N       

Дружина має 

працювати та 

заробляти на 

рівні з 

чоловіком 

Коефіцієнт 

кореляції 

-,087 -,007 ,140 -,407
**

 -,042 -,055
*
 

Знч. (2-

сторон) 

,524 ,961 ,303 ,002 ,756 ,686 

       

Cім’ї, в яких 

чоловік є 

головою сім’ї 

і приймає всі 

важливі 

рішення є 

більш 

щасливими 

Коефіцієнт 

кореляції 

-,365
**

 -,235 -,387
**

 -,412
**

 -,195 ,103 

Знч. (2-

сторон) 

,006 ,081 ,003 ,002 ,150 ,449 

 

      

переважну 

кількість 

рішень ви 

приймаєте 

спільно 

Коефіцієнт 

кореляції 

-,128 -,055 ,236 -,323
*
 -,162 ,324 

Знч. (2-

сторон) 

,348 ,689 ,080 ,015 ,233 ,015 

у нас є у вас 

один член 

Коефіцієнт 

кореляції 

,262 ,037 -,206 ,361
**

 ,238 -,330
*
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родини 

(чоловік або 

дружина) який 

приймає 

головні 

рішення 

Знч. (2-

сторон) 

,052 ,785 ,127 ,006 ,078 ,013 

в родині 

намагаюсь 

відігравати 

головуючу 

роль 

Коефіцієнт 

кореляції 

,205 ,184 -,018 ,215 -,070 -,031 

Знч. (2-

сторон) 

,130 ,174 ,898 ,112 ,606 ,819 

       

я прагну 

впливати на 

діяльність 

інших людей 

Коефіцієнт 

кореляції 

,235 ,258 -,109 ,248 ,126 -,238 

Знч. (2-

сторон) 

,082 ,055 ,424 ,065 ,355 ,078 

в родині я 

намагаюcь 

контролювати 

перебіг всіх 

подій 

Коефіцієнт 

кореляції 

,229 ,163 -,136 ,207 -,030 ,006 

Знч. (2-

сторон) 

,090 ,229 ,318 ,126 ,825 ,965 

       

У мене немає 

секретів від 

мого чоловіка 

/ жінки 

Коефіцієнт 

кореляції 

-,068 ,012 ,020 ,291
*
 ,544

**
 ,249 

Знч. (2-

сторон) 

,618 ,929 ,885 ,030 ,000 ,064 

       

Оцініть за 10-

ти бальною 

шкалою 

наскільки Ви 

відверті у 

своєму 

спілкуванні з 

партнером 

Коефіцієнт 

кореляції 

,296
*
 ,086 ,007 -,136 ,436

**
 ,352

**
 

Знч. (2-

сторон) 

,027 ,530 ,962 ,318 ,001 ,008 

 

      

Чи часто у 

спілкуванні 

між вами 

виникає 

відчуття 

повного 

взаєморозумін

ня 

Коефіцієнт 

кореляції 

-,231 ,410
**

 ,242 -,031 -,835
**

 -,550
**

 

Знч. (2-

сторон) 

,086 ,002 ,072 ,820 ,000 ,000 

 

      

Оцініть за 10-

ти бальною 

Коефіцієнт 

кореляції 

,159 -,273
*
 -,142 -,028 ,712

**
 ,489

**
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шкалою те, 

наскільки 

добре Вас 

розуміє 

партнер 

Знч. (2-

сторон) 

,241 ,042 ,298 ,838 ,000 ,000 

 

      

чи часто Вам 

вдається 

проводити час 

так, як 

хочеться? 

Коефіцієнт 

кореляції 

-,136 -,233 ,197 -,114 -,377
**

 -,293
*
 

Знч. (2-

сторон) 

,317 ,084 ,145 ,401 ,004 ,028 

       

Оцініть за 10-

ти бальною 

шкалою Вашу 

задоволеність 

власним 

дозвіллям 

Коефіцієнт 

кореляції 

-,051 ,076
**

 -,158
**

 ,162
**

 ,030 -,006 

Знч. (2-

сторон) 

,711 ,580 ,244 ,232 ,829 ,967 

Орієнтація на 

сумісну чи 

відокремлену 

діяльність; 

автономність 

подружжя 

Коефіцієнт 

кореляції 

1,000 ,257 -,310
*
 ,263

*
 ,359

**
 ,324

*
 

Знч. (2-

сторон) 

. ,056 ,020 ,050 ,007 ,015 

 
      

Оцінка 

значення 

сексуальної 

сфери в 

сімейному 

житті. 

Коефіцієнт 

кореляції 

,257 1,000 ,414
**

 -,273
*
 -,408

**
 -,359

**
 

Знч. (2-

сторон) 

,056 . ,002 ,042 ,002 ,007 

 
      

Уявлення про 

забороненість 

сексуальної 

тематики 

Коефіцієнт 

кореляції 

-,310
*
 ,414

**
 1,000 -,470

**
 -,340

**
 ,220 

Знч. (2-

сторон) 

,020 ,002 . ,000 ,010 ,103 

 

      

Відношення 

до 

патріархально

го чи 

егалітарного 

сімейного 

укладу 

Коефіцієнт 

кореляції 

,263
*
 -,273

*
 -,470

**
 1,000 ,027 -,063 

Знч. (2-

сторон) 

,050 ,042 ,000 . ,843 ,645 
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Тест Бутенко 

Коефіцієнт 

кореляції 

,359
**

 -,408
**

 -,340
**

 ,027 1,000 ,534
**

 

Знч. (2-

сторон) 

,007 ,002 ,010 ,843 . ,000 

       

Індекс 

узгодженості 

Коефіцієнт 

кореляції 

,324
*
 -,359

**
 ,220 -,063 ,534

**
 1,000 

Знч. (2-

сторон) 

,015 ,007 ,103 ,645 ,000 . 

       

 

 

 

Додаток 2 

Результат застосування коефіцієнту кореляції Пірсона 

 

 Прибу

ток 

Стаж 

шлюб

у 

Індекс 

узгодж

еності 

Тест 

Бутенко 

Відноше

ння до 

патріарх

ального 

чи 

егалітарн

ого 

укладу 

сім’ї. 

Уявлення 

про 

заборонн

ість 

сексуаль

ної теми 

Оцінка 

значимо

сті 

сексуал

ьної 

сфери в 

сімейно

му 

житті 

Орієнтаці

я на 

сумісну 

чи 

розділену 

діяльніст

ь 

 

Прибуток 

Кореляція 

Пірсона 

1 ,148 ,083 -,129 -,059 ,128 -,182 -,013 

Знч.(2-

сторон) 

 ,276 ,542 ,342 ,663 ,347 ,180 ,923 

Стаж шлюбу 

Кореляція 

Пірсона 

,148 1 ,162 -,019 -,155 -,007 ,114 -,044 

Знч.(2-

сторон) 

,276  ,232 ,887 ,254 ,959 ,403 ,750 

Індекс 

узгодженості 

Кореляція 

Пірсона 

,083 ,162 1 -,676
**

 -,077 ,184 -,354
**

 -,300
*
 

Знч.(2-

сторон) 

,542 ,232  ,000 ,571 ,175 ,007 ,025 

Тест Бутенко 

Кореляція 

Пірсона 

-,129 -,019 -,676
**

 1 ,121 -,318
*
 ,449

**
 ,395

**
 

Знч.(2-

сторон) 

,342 ,887 ,000  ,376 ,017 ,001 ,003 
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Відношення до 

патріархального 

чи егалітарного 

укладу сім’ї. 

Кореляція 

Пірсона 

-,059 -,155 -,077 ,121 1 -,481
**

 ,301
*
 ,267

*
 

Знч.(2-

сторон) 

,663 ,254 ,571 ,376  ,000 ,024 ,046 

         

Уявлення про 

заборонність 

сексуальної теми 

Кореляція 

Пірсона 

,128 -,007 ,184 -,318
*
 -,481

**
 1 -,404

**
 -,266

*
 

Знч.(2-

сторон) 

,347 ,959 ,175 ,017 ,000  ,002 ,047 

         

Оцінка 

значимості 

сексуальної 

сфери в 

сімейному житті 

Кореляція 

Пірсона 

-,182 ,114 -,354
**

 ,449
**

 ,301
*
 -,404

**
 1 ,236 

Знч.(2-

сторон) 

,180 ,403 ,007 ,001 ,024 ,002  ,080 

         

Орієнтація на 

сумісну чи 

розділену 

діяльність 

 

Кореляція 

Пірсона 

-,013 -,044 -,300
*
 ,395

**
 ,267

*
 -,266

*
 ,236 1 

Знч.(2-

сторон) 

,923 ,750 ,025 ,003 ,046 ,047 ,080  

         

**. Кореляція значима на рівні 0.01 (2-стороння).  *. Кореляція 

значима на рівні 0.05 (2-стороння) 
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Додаток 3 

Концептуальна модель сімейних диспозицій 
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