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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

     Актуальність теми. Трансформаційні процеси у сучасному українському 

суспільстві характеризуються ускладненою політичною та економічною 

нестабільністю, а це, в 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. 

     Регулюванння 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). 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. 

     Узгодженість диспозицій суб’єктів шлюбно-сімейних відносин може 

розглядатись як шлях до розбудови міцних подружніх стосунків. Диспозиційна 

узгодженість сприяє позитивному 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 

успішному виконанню сімейних функцій. Проте в молодих подружніх парах можуть 

бути виявлені сфери сімейної взаємодії, у яких диспозиційної узгодженості не було 

досягнуто. Це призводить до виникнення непорозумінь та конфліктів, що за своєю 

тривалістю і наслідками можуть мати різний характер. Способи вирішення цих 

конфліктів подружньою парою не завжди є виваженими та суспільно, демографічно 

й економічно корисними. Одним із негативних способів розв’язання проблеми в 

сімейних відносинах є розлучення. Кількість розлучень, згідно з даними 

Держкомстату України у 2014 році становило 130,7 тисячі. Цей показник, порівняно 

з 2012-м та 2013-м роком, зменшився, але є тривожним для українського 

суспільства. Показник розлучень корелює з показником відтворення населення, 

який, починаючи з 1992 року, має перевагу до природного скорочення, що, в свою 

чергу, впливає на збереження фонду народонаселення України. Зважаючи на 
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деструктивний характер наслідків розлучень як на соціальному, так і на 

індивідуальному рівні, українське суспільство потребує вдосконалення методів та 

програм з забезпечення сімейної стабільності, що відповідали б вимогам сучасних 

суспільних тенденцій. Розбудова наукового знання щодо сутності сімейних 

диспозицій у молодих подружніх парах дасть можливість для теоретичного 

осягнення шляхів покращення сімейної взаємодії та практичного втілення в межах 

програм держаної і соціальної політики, чим і обумовлюється актуальність обраної 

тематики. 

     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, В. 

Медков. Загальні тенденції сімейних відносин представлені у роботах І. 

Гребіннікова, І. Дорно , Т. Баді, Д. Громова, М. Мацьковського, Т. Гурко. На теренах 

України варто виокремити роботи з сімейної проблематики Т. Руденко, І. Жук, 

О.Козаченко, Т. Медіної, Н. Хлопоніної, Н. Лавріненко, Л. Малес, Т.Червінської, 

О.Вілкової. Хоча вивчення сімейної сфери та її проявів становить значний інтерес 

для соціологів, окремі її аспекти є малоопрацьовані, зокрема питання вивчення 

дошлюбної поведінки, феномен любові як корелят міжособистісних стосунків, 

вплив результатів активної технологізації на особливості конструювання подружніх 

відносин, внутрішньогрупові дослідження сімей з різним шлюбним стажем 

потребують наукового оновлення та подальшої розробки. 

     Особистісні і соціальні диспозиції та соціальні установки вивчали Г. Олпорт, М. 

Неймарк, М. Рокич, В. Мясищев, В. Ядов, П. Бурдьє, В. Штерн. Однак існуючі 

напрацювання потребують теоретичного оновлення відповідно до 

трансформаційних суспільних змін задля опису актуального, а не ретроспективного 

стану сімейної системи; до того ж соціологічній науковій спільноті не вистачає 

наукових робіт з приводу диспозицій у сімейному контексті, оскільки існуючі 

надбання розробляються переважно в межах психології та соціальної психології. Це 

дозволяє зробити висновок про те, що, хоча наукове розуміння диспозицій існує, 

опрацювання особливостей їх формування та проявів в конкретних життєвих сферах 

є актуальною науковою потребою. Таким чином, можна констатувати наявність 

наукової проблеми, що 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. 
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     Мета і завдання дослідження. 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; 

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. 

     Методи дослідження. 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 
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досліджень та статистичних даних. Для опрацювання статистичних даних 

застосовується одномірний та двомірний аналіз, аналіз кореляційного зв’язку. 

     Емпіричну базу дисертаційної роботи становлять результати соціологічних 

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

публікації результатів досліджень Інституту Демографії та соціальних досліджень 

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.).     

В 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 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; 

 

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/


5 
 

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 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 
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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: XI міжнародній науковій 

конференції студентів та аспірантів,  (Харків, 2013 рік); перша та друга заочні 

міжнародні конференції «Сучасні міждисциплінарні дослідження: історія, 

сьогодення, майбутнє», (Київ, 2013 рік). 

     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. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 

     У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено ступінь її 

наукової опрацьованості, сформульовано мету, завдання, об’єкт і предмет 

дослідження, викладено методи дослідження, визначено наукову новизну отриманих 

результатів, їхнє практичне і теоретичне значення, поінформовано про апробацію 

результатів дослідження і структуру дисертаційної роботи. 

     Перший розділ «Теоретико-методологічні засади дослідження сім’ї як малої 

групи» присвячено досвіду мікросоціологічного розуміння сім’ї і сімейних 

відносин, що беруть свій початок у дошлюбних стосунках, та опісля укладання 

шлюбу переростають у шлюбні відносини. У цьому розділі продемонстрований 

нерозривний зв’язок темпорального аспекту з сімейними відносинами та описано 

циклічний спосіб фіксації часового виміру сімейного життя і визначено кризи, що 

виникають між подружжям унаслідок переходу від одного етапу до наступного.  

     У межах дисертаційної роботи, звертаючись до класичного досвіду вивчення 

сім’ї, з огляду на предметну специфіку досліджуваного явища, автор пропонує 

апелювати до досвіду мікросоціологічного напряму. У першому підрозділі розкрито 

зміст основних теорій і підходів, серед них: теорія соціального обміну, теорія 

раціонального вибору, теорія символічного інтеракціонізму, драматургічний підхід, 

етнометодологічний підхід. Представлені у першому підрозділі мікросоціологічні 

підходи та теорії продемонстрували наявність широкого спектра теоретико-

емпіричних надбань, володіння спеціально розробленою методологією, проте 

ігнорування впливу зовнішнього середовища на перебіг подій у міжособистісних 

стосунках, своєрідна ізоляція досліджуваного об’єкта від зовнішнього світу 

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 
 

призвели до констатації слабкого евристичного потенціалу. На основі виявлених 

недоліків представлених у роботі мікротеорій автор аргументує необхідність 

звернення до системного підходу з перспективною орієнтацією на його розбудову, 

вдосконалення понятійно-категоріального апарату.  

     У ході вивчення подружнього життя важливими компонентами для аналізу є 

дошлюбний та шлюбний період. Комплексне вивчення даних періодів дозволяє 

досліднику скласти цілісну картину про динаміку відносин пари, та особливості їх 

перебігу. Перехід пари від дошлюбного до шлюбного етапу супроводжується 

актуалізацією таких психосоціальних аспектів як готовність до шлюбу, мотиви 

вступу в шлюб. Під час вивчення дошлюбної поведінки дослідник також має 

орієнтуватися в ситуації на шлюбному ринку та пов’язаному з ним шлюбному колі, 

що трансформується під впливом зовнішніх і внутрішніх факторів. Великий 

науковий інтерес має вивчення чинників вибору партнера, основні принципи яких 

описуються зазначеними у роботі теоріями: теорія гомогамії, теорія доповнюючих 

потреб, інструментальна теорія, теорія фільтрів та рольової згоди. Представлені 

теорії за базис надбудови своїх положень зазвичай обирають один аспект людської 

мотивації, проте розуміння соціальних чинників шлюбної поведінки вимагає 

визнання багаторівневості цього процесу. Так, на перших етапах людина може 

користуватись принципом гомогамності, а по факту звуження шлюбного кола 

потенційних партнерів – залучати додаткові фільтри. Серед основних мотивів 

вступу у шлюб, базуючись на результатах соціально-демографічного дослідження 

Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України, визначається 

провідна роль любові, а також відзначається регулююча функція цього явища у 

шлюбній задоволеності. Незважаючи на провідну роль любові як регулятора 

міжособистісних стосунків, це явище є маловивченим. Серед основних здобутків, 

що сприяють розумінню та науковому вивченню любові, у роботі відзначено та 

описано: шкалу любові З. Рубіна, триангулярну теорію любові Дж. Стернберга, 

мікрорівневе дослідження та класифікацію типів любові Т. Кепмера та розуміння 

трансформаційних процесів Е. Гіденсом. Варто зазначити, що запропоновані 

автором методики широко використовуються та адаптуються, однак динамічність 

соціальних процесів вимагає більш швидкої актуалізації наукових розробок з 

приводу вивчення явища любові. 

     Важливим здобутком наукового вивчення дошлюбної поведінки є виокремлення 

факторів прогностичної успішності шлюбу. Проте, як було виявлено в ході 

опрацювання спеціальної літератури, дошлюбна поведінка не є ретельним об’єктом 

наукових, зокрема соціологічних, досліджень. Це обумовлює необхідність 

актуалізації емпіричних розробок у запропонованому напрямі з відокремленням 

дошлюбної поведінки як самостійного об’єкта наукового вивчення, що може бути 

здійснене у форматі лонгітюдного моніторингу. Таким чином, звернення до умов 

перебігу буде здійснюватись не у ретроспективному форматі, а проспективному, що 

дає можливість відкрити нові сторони досліджуваного об’єкта. 

     Шлюбна поведінка є компонентом сімейної поведінки разом із репродуктивною 

та соціалізаційною. Важливими здобутками емпіричних досліджень шлюбної 

поведінки були визнані такі: 
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     – виявлено причини розірвання шлюбу на основі гендерної приналежності; 

встановлено кореляцію між соціально-демографічними характеристиками та 

способом рольового розподілу в парі (Н.Лавриненко); 

     – встановлено компоненти сімейного благополуччя; узгодженість сімейно-

рольової взаємодії визнано як показник узгодженості функціонально-рольової 

структури (Н. Хлопоніна); 

     – привернено увагу до необхідності більшого залучення батька до виховання та 

догляду за дитиною (Т. Кондратюк, Л. Кузьміна); 

     – класифіковано молоді подружні пари (Т. Гурко, М. Мацьковський); 

     – виявлено зв’язок між наявністю офіційної реєстрації шлюбу та дітородними 

орієнтаціями (В. Архангельский); 

     – окреслено основні напрями трансформації сексуальних стосунків в межах 

сімейних відносин. Основними з них є розмежування репродуктивного та 

еротичного мотивів сексуального життя; ріст дошлюбних відносин і 

незареєстрованих шлюбів, ріст різноманіття способів контролю репродуктивної 

поведінки; дошлюбні сексуальні зв’язки представлені як одна з найважливіших 

складових лібералізації сексуальних відносин; визначено специфіку сексуальних 

дошлюбних та шлюбних відносин в залежності від місця проживання (місто / село) 

(Т. Медіна). 

     Аналіз емпіричних досліджень шлюбної поведінки встановив, що, незважаючи на 

наявність та періодичність на території України соціально-демографічних 

обстежень, котрі містять блоки питань, присвячених зазначеній проблематиці, 

можна констатувати соціологічну наукову відстороненість від нагальних шлюбних 

аспектів. Так, 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. 

     Темпорально-просторовий вектор розвитку міжособистісних відносин є 

невід’ємним способом орієнтації і розуміння подружніх стосунків. Для фіксації 

темпорального аспекту подружніх відносин застосовують поняття сімейного циклу. 

З огляду на велику кількість періодизацій сімейного циклу, автор дисертаційної 

роботи зазначає про доцільність їх групування на основі провідного критерію. 

Таким чином, можна говорити про дітоцентричні, структурні, функціональні та 

темпоральні сімейні цикли. Важливість наукового вивчення перебігу сімейних 

циклів пояснюється наявністю перехідних етапів між ними, що зумовлюють 

необхідність актуалізації адаптаційних індивідуальних та сімейних ресурсів. Чимало 

наукових розробок присвячено вивченню тривалості дошлюбних відносин та їх 

впливу на шлюбні стосунки. 
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     Моніторинг сімейної циклічності дає змогу низці дослідників (С. Кратохвіл, Л. 

Шнейдер, М. Плзак, Т. Грабенко, Т. Зінкевич–Євстингєєва) встановити основні 

кризові періоди у житті подружніх пар, що варіюються залежно від темпорального 

аспекту. Хоча періодизація цих кризових етапів у багатьох авторів відмінна, проте 

констатація наявності труднощів, що мають відмінне джерело походження (поява 

дитини, розвінчання ідеального образу чоловіка, дружини, потреба нових вражень, 

емоцій), не викликає сумнівів. Розроблена  Р. Хіллом і доповнена П. Боссом  

формула кризи «АВС-Х» є потужним інструментом розуміння конфліктних 

сімейних ситуацій у подружжі та ресурсів для їх подолання. 

     У другому розділі «Концепція диспозиційної структури особистості та 

можливості її застосування для аналізу шлюбно-сімейних відносин» розглянуто 

витоки та особливості побудови концепції В. Ядова, здійснюється її адаптація і 

подальша розбудова до вивчення сімейної сфери та виокремлюються методи 

емпіричної фіксації диспозицій чотирьох рівнів. В. Ядов розробив концепцію 

диспозиційної структури особистості, що стала узагальненням наукових наробок 

багатьох дослідників. Обираючи поняття «диспозиції» для назви своєї моделі В. 

Ядов підкреслює саме стан актуальної готовності особистості до дії і вбудовує в її 

ієрархічну структуру компоненти установок, аттітюдів та ціннісних орієнтацій. 

Хоча розроблена концепція і не досягла очікуваного результату (дати пояснення 

окресленому Р. Лап’єром парадоксу дисонансу між диспозиціями та реальною 

поведінкою), проте створила міцну базу для подальшого глибокого розуміння 

поведінкового аспекту. Будучи утвореною на перетині ієрархії потреб та ієрархії 

ситуацій, диспозиція у цьому дисертаційному дослідженні визначається згідно з її 

розумінням В. Ядовим. А отже, диспозиція є фіксована в соціальному досвіді 

схильність сприймати й оцінювати умови діяльності та, залежно від ситуації і 

мотивів, діяти певним чином. Важливим є те, що ситуації розглянуто у роботі не 

лише в руслі часової стабільності, як це зробив В. Ядов, а й на основі принципів 

суб’єктивної інтерпретації та каузальної атрибуції, що дало змогу розширити межі 

розуміння варіативності діяльнісного аспекту. Розроблена для вивчення життя та 

побуту інженерів, чотирирівнева диспозиційна модель особистості В. Ядова, 

завдяки досконалості концептуального дизайну, може бути адаптована та 

розбудована до інших рівнів суб’єктності і соціальних взаємодій, зокрема сімейної.  

     Розбудовано диспозиційну концепцію подружніх відносин, згідно якій: на 

першому диспозиційному рівні (рівень елементарних фіксованих установок) з-поміж 

вітальних потреб на основі піраміди А. Маслоу виокремлено сексуальне тяжіння, що 

є елементарним інстинктивним прагненням до міжособистісної взаємодії з метою 

отримання задоволення та продовження роду; на другому рівні розташовані 

соціальні установки, що надбудовані на попередньому рівні й містять його інтенції 

та становлять собою установку на укладання шлюбу, дітородну установку та 

формування статево-рольових очікувань, що формуються в первинному 

соціальному оточенні індивіда – сім’ї. Для активізації диспозицій, які розміщені на 

третьому рівні, необхідне виникнення конкретної умови діяльності, що в межах 

вивчення сімейних відносин детермінується як вступ до шлюбу. Саме на цьому 

етапі відбувається виокремлення «ми» від «вони» та активізуються закладені на 
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двох попередніх рівнях установки. До того ж внаслідок міжособистісної взаємодії 

з’являється зона перетину, що відображає ступінь збігу диспозицій чоловіка та 

дружини. Таким чином, ми припускаємо, що потреба реалізації в конкретній сфері 

втілюється засобом сімейної реалізації індивіда, проте це не є перешкодою для його 

реалізації в інших сферах, наприклад трудовій. Також на третьому рівні 

відбувається активізація установок з приводу статево-рольового розподілу. Вектор 

умов діяльності (ситуації) для сімейної пари бере свій початок з моменту укладання 

шлюбу (за умови традиційної форми узаконення подружніх відносин) та здійснює 

відлік подружнього життя у межах шлюбного стажу і сімейних циклів. Четвертий 

рівень становлять ціннісні орієнтації, що в межах сімейних відносин 

кристалізуються навколо розуміння сім’ї як цінності і є концентрацією 

диспозиційної узгодженості подружжя. 

     Автор здійснив розрізнення можливих до застосування у вивченні подружніх пар 

методик на основі рівневої диспозиційної належності. Оскільки перший рівень з 

елементарними фіксованими установками як окремий компонент не становить 

собою інтересу для цього наукового дослідження, методики, що виокремлюються 

для його аналізу обмежуються пропозицією до використання тесту А. Маслоу і 

тесту Ф. Ільясова для визначення провідних потреб фізіологічного рівня. Для 

фіксації диспозицій другого рівня варто використовувати соціально-демографічні 

індекси шлюбності (М. Птуха); методику характероутворюючих зв’язків (О. Кроник 

та Е. Кроник); методику міжособистісного сприйняття у дошлюбній парі (М. 

Абалакіна); шкалу любові та симпатії (З. Рубін); опитувальник суб’єктивних оцінок 

міжособистісних стосунків (С. Духновський); методику «незавершених речень» Дж. 

Сакса і С. Леві; Міннесотський багатоаспектний особистісний опитувальник. 

Автором було встановлено, що перелічені методики успішно використовуються для 

аналізу як дошлюбної поведінки, так і пар, що вступили у шлюб, проте спеціальні 

методики дослідження дошлюбного періоду не є ретельно розробленими у 

соціологічній і психологічній науках. Для аналізу диспозицій третього рівня, де 

серед емпіричних референтів можуть бути виокремленні «дітородні орієнтації», 

«статево-рольові уявлення», «особистісна реалізація», можна застосувати такі 

методики: опитувальник «відповідальність» (В. Прядеїн, А. Крупнов), шкала локусу 

контролю (Дж. Роттер), методика PARI, опитувальник «рольові очікування і 

домагання у шлюбі» (А. Волкова), шкала сімейної адаптації і згуртованості (FACES-

3), опитувальник FIRO-B, опитувальник «спілкування в сім’ї», «розподіл ролей у 

сім’ї», самоактуалізаційний тест (САТ) (Ю. Альошина, Л. Гозман, Є. Дубовська), 

тест-опитувальник задоволеності шлюбом (розробники В. Столін, Т. Романова, Г. 

Бутенко). Для четвертого диспозиційного рівня, для аналізу ціннісних орієнтацій, 

традиційно прийнято використовувати методику «ціннісні орієнтації» (М. Рокича) 

та ціннісний опитувальник Ш. Шварца, методика Р. Інглехарта. Отже, можна 

констатувати наявність широкого спектра методик для аналізу диспозиційних 

проявів на кожному окремому рівні. 

     У третьому розділі «Узгодженість диспозиційних очікувань як фактор 

стабільності шлюбу» викладено зміст програми соціологічного дослідження, 
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результати отриманої емпіричної інформації, її аналіз і синтез у вигляді 

диспозиційної моделі, здійснено перевірку основної гіпотези.  

     У дисертаційній роботі подано результати власного вибіркового обстеження 

молодих подружніх пар м. Києва. Вибіркова сукупність представлена 114 

респондентами, що відповідають встановленим у ході дослідження критеріям: 

проживання у м. Києві, вік респондента від 18 до 35 років, офіційна реєстрація 

шлюбу та стаж шлюбу до п’яти років. Виокремлення компонентів для розробки 

диспозиційної моделі, що виступили емпіричними референтами здійснювалося на 

основі наукового знання щодо наявності кореляційної залежності між сферами 

людського життя та загальним рівнем задоволеності шлюбом. Отже були залучені 

такі виміри: економічний вимір, вимір дітородних орієнтацій, вимір інтимних  

стосунків, вимір статево-рольового розподілу, комунікативний вимір, вимір 

розподілу владних повноважень та вимір дозвіллєвих практик. Обрані для побудови 

вибірки критерії відображають основні характеристики молодих сімей, а 

використані блоки дозволяють зафіксувати диспозиційні прояви як такі, що 

формуються зовнішніми та внутрішніми факторами. Робота містить аналіз на 

основі: гендерних відмінності; стажу офіційної реєстрації шлюбу; вікових груп за 

дітородною активністю. 

     Дослідження актуальної картини сімейного життя опитаних респондентів 

дозволяє вробити такі висновки: 

– 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,  

невпевненість  щодо стабільності доходу становить перешкоду для реалізації 

сімейних цілей; проте, виявлений дисонанс в оцінці власного матеріального 

становища та стабільності доходів свідчить про краще економічне положення 

чоловіків у парі. 

– опитані респонденти демонструють дітородну орієнтацію на більше ніж одну 

дитину, що підтверджує загальну тенденцію українських сімей; 

– 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 відповідальність за задоволеність інтимним життям вони переносять 

на жінок; 

– комунікативні практики між подружжям свідчать про частоту контактів та 

відкритість спілкування та наявність взаєморозуміння між парою; 

– статево-вольовий розподіл є стереотипізованим, з гіперболізацією чоловічої 

головуючої ролі з ототожненням його як годувальника; також були встановлені 

високий рівень прагнень жінок щодо залучення чоловіка до побутового 

самообслуговування та догляду за дітьми та велике небажання чоловіків долучатись 

до хатньої роботи; 
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– 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. 

     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, 

виражають зону сприятливих та загрозливих аспектів міжособистісної взаємодії. 

Модель відображає наявність конфліктогенних джерел у всіх проаналізованих у ході 

дослідження зонах. Вектори протяжності моделі фіксують її розміщення в 

залежності від умов діяльності й потреб. Трикутна форма представлення 

особистісних диспозицій чоловіка і дружини дозволяє продемонструвати рівень  

значущості диспозиційного компонента в системі сімейних відносин. Область, що 

утворилась на перетині двох індивідуальних диспозиційних рівнів, є головною для 

обопільних сімейних інтересів та цінностей, які впливають на стійкість всієї 

сімейної системи і є подружніми диспозиціями. Отже, подружні диспозиції 

визначаються як сформовані попереднім досвідом та активовані в умовах сімейної 

взаємодії схильності до сприйняття та оцінки ситуації та рушії діяльності в межах 

окресленої ситуації. Запропонована модель відображає сфери, що викликають 

дисонанс у сімейному житті та окреслює сферу питань у межах яких має 

здійснюватись подальша робота (як на рівні продукування наукового знання, так і 

на рівні розробки методологічних корекційних програм та інших програм соціальної 

політики). Аналіз існуючих способів забезпечення сімейної стабільності виявив такі 

недоліки: 1. Програми фінансової підтримки молодої родини не виконуються 

повною мірою – кількість, розмір та способи її отримання не задовольняють потреби 

молодої сім’ї, а особливо сімей з дітьми. 2. Встановлена низька популярність 

консультаційних соціальних закладів, їх некоректна цільова спрямованість та 

невисока функціональна спроможність, які на додаток супроводжуються низьким 

рівнем довіри в українських сімей. Це дає можливість говорити про необхідність 

розробки теоретичного знання у галузі соціології сім’ї, соціології молоді, 

конфліктології, яке відповідало б досліджуваному об’єкту в сучасних умовах. Також 

підтверджується важливість розробок нових та корекції вже існуючих програм 

соціальної політики. 

 

ВИСНОВКИ 

 

     У висновках наводяться узагальнені результати дослідження згідно до реалізації 

поставлених мети та завдань, а також визначено перспективи подальшої розробки 

тематики, порушеної в дисертаційній роботі. Висновки, отримані за результатами 

дисертаційного дослідження, полягають у наступному: 

     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) проте, оскільки 
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основна його критика полягає у ігноруванні важливого пливу зовнішнього 

середовища, пропонується альтернативний спосіб розуміння, який втілений у 

системному підході, та долає зазначений недолік. 

     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 способи класифікація 

сімейних циклів та окреслені проблеми що виникають під час переходу від одного 

етапу циклу до іншого. Проте, виникнення кризових ситуацій в подружжя може 

бути не пов’язане з циклічністю, а пов’язане з темпоральною періодичністю і 

характеризується як кризові роки подружнього життя. 

     4. На основі обробки спеціальної літератури було продемонстровано витоки 

побудови концепції диспозиційної структури особистості В. Ядова, що базується на 

розумінні таких понять як «установка», «аттітюд», «диспозиція». 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 та рольових повноважень (на третьому рівні); ціннісні орієнтації 

(на четвертому рівні).  

     5. Для кожного з чотирьох рівнів було визначено спеціальні методики, що 

фіксують специфічні диспозиційні прояви. 

     6. Емпіричні результати дозволили зафіксувати наступні важливі прояви 

сімейних відносин у молодих подружніх парах:  

– сучасний стан сімейної сфери опитаних респондентів відображає ситуацію 

політичної і економічної нестабільності в Україні, що спричиняє фінансові 

негаразди подружжя та корегує дітородну активність респондентів; 

– розподіл владних і рольових відносин підтверджує поширення сімей 

патріархального типу, проте, респонденти демонструють прагнення до егалітарного 

типу відношень; 

– стереотипи «годувальника» та «домогосподарки» щодо домінуючих ролей 

чоловіка і жінки у сім’ї  є укоріненими . 

     7. Кореляційний аналіз дозволив виявити зв'язок між залученими до аналізу 

сферами людського життя та їх впливом на загальний стан шлюбної задоволеності.  

     8. Запропонована автором концептуальна модель відображає стан диспозиційної 

узгодженості відносин молодих подружніх пар, а також демонструє ієрархію 
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подружніх диспозицій. Перевагою побудованої концептуальної моделі є 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 проявлені в умовах сімейної взаємодії схильності сприйняття та оцінки 

та рушії діяльності. Важливим є те, що подружні диспозиції орієнтовані на 

підтримку цілісності сім’ї. 

     9. Розроблена концепція подружніх диспозицій має як наукове так і практичне 

значення. 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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Аннотація 

 

     Золотнюк О. П. Особистісні диспозицій молодих подружніх пар в сімейних 

відносинах. – Рукопис. 

     Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за 

спеціальністю 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України, Київ, 

2015. 

     Дисертацію присвячено вивченню диспозиційних утворень молодих подружніх 

пар. У роботі представлений досвід наукового вивчення сім’ї як малої групи, 

розкрито дошлюбний та шлюбний період матримоніальної поведінки, а вивчення 

сімейних відносин представлено у їх темпоральній протяжності. На основі аналізу 

спеціальної літератури продемонстровані витоки наукових уявлень з приводу 

диспозиційних утворень, виокремленні основні елементи диспозиційної ієрархії та 

окреслено їх функціональне значення. Для адаптації  диспозиційної концепції до 

сімейної сфери та її подальшої розбудови  автором було введено нові у порівнянні з 

запропонованими В. Ядовим параметри, що дозволили виміряти диспозиції, 

проявлені у міжособистісній взаємодії подружніх пар. 

     На основі результатів проведеного соціологічного дослідження визначено 

основні сфери узгодженості та дисонансу диспозиційних утворень. Встановлено, що 

зона перетину особистісних диспозицій чоловіка і дружини є зоною сімейних 

диспозицій. Це дало змогу надати наукове розуміння сімейним диспозиціям, що є 

сформованими попереднім соціальним досвідом та активованими в умовах 

шлюбних відносин утвореннями, що направлені на сприйняття та оцінку подій і 

ситуацій, що виникають між подружжям, та виконують координуючу функцію 

внутрішньосімейних відносин з метою забезпечення стабільності сімейної системи. 
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На основі виявлених диспозиційних дисонансів окреслено основні напрями 

необхідної державної та соціальної допомоги молодим сім’ям задля уникнення та 

нейтралізації проблемних ситуацій, що за своїм характером є дестабілізуючими, а за 

своїми наслідками – деструктивними.  

     Ключові слова: сім’я, мала група, дошлюбна поведінка, шлюб, розлучення, 

стабільність шлюбу, подружні відносини,  дітородні орієнтації, статево-рольовий 

розподіл, комунікативні практики, дозвілля, інтимні стосунки, диспозиційний 

дисонанс, диспозиційна узгодженість, диспозиційна концепція. 

 

 

Аннотация 

 

     Золотнюк О. П. Личностные диспозиции молодых супружеских пар в 

брачно-семейных отношениях. – Рукопись. 

     Диссертация на соискание научной степени кандидата социологических наук по 

специальности 22.00.04 – специальные и отраслевые социологии. – Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко, Министерство образования и 

науки Украины, Киев, 2015. 

     Диссертация посвящена изучению диспозиционных образований молодых 

супружеских пар. Научный опыт изучения семьи как малой группы представлен 

комплексом микросоциологических теорий. Базируясь на понимании преимуществ 

и недостатков группы микросоциологических теорий, среди которых 

символическому интеракционизму уделяется особое внимание,  автор предлагает 

обратиться к системному социальному анализу, который позиционируется как 

методологический принцип понимания взаимосвязанности семейной системой с 

общей социальной системой. Добрачные и брачные отношения супружеской пары 

представлены в их темпоральном аспекте, а также выделены мотивы брака и 

представлены теории выбора брачного партнера. Наиболее распространенной 

теорией является теория гомогамности, которая руководствуется принципом отбора 

брачных партнеров по их социальной (духовной, материальной) однородности. 

Вместе с тем, автор акцентирует внимание на многоуровневость процесса выбора 

брачного партнера, что и обуславливает необходимость понимания этого механизма 

базируясь не на одном критерии, а на их комплексе, которые активируются на 

разных этапах поиска. Анализ существующих методов изучения взаимоотношений 

пары на добрачном этапе в большинстве случаев совпадает со способами анализа 

брачных отношений, что привело к использованию методик универсально для этих 

двух периодов без учета их специфики. Этот факт свидетельствует о необходимости 

разработки специфических методик, которые были бы способны измерять 

особенности отношений на этапе добрачного взаимодействия. В работе 

продемонстрированы циклы семейной жизни, которые имеют свою специфику и 

периодичность, а также сопровождаются возникновением критических моментов по 

ходу перехода от одного периода на другой. 

     Диспозиционная концепция личности В. Ядова представлена как способ 

понимания готовности индивида воспринимать ситуацию и действовать 
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определенным образом. Поскольку изначально разработка модели была 

осуществлена для изучения трудовой сферы – возникла необходимость ее адаптации 

к семейной сфере. Соблюдая принцип иерархического построения и четырех 

диспозиционных уровней, данная модель была применена для понимания семейных 

отношений. Для этого была совершена ее адаптация и дальнейшая разработка. 

Наполнение блоком модели осуществлялось согласно научному знанию 

относительно корреляционных связей между конкретными сферами жизни и их 

влиянием на общий уровень удовлетворенности браком. На каждом уровне были 

выделены эмпирические референты и предложены специальные методики их 

изучения. Вследствие обработки эмпирической информации проведенного 

поискового исследования были выделены зоны согласованности и диссонанса 

диспозиционных образований, которые имеют место в супружеских отношениях. 

Было выявлено, что к относительно согласованным сферам жизни супругов 

относятся детородные ориентации, досуговая и коммуникационная сфера. В тоже 

время интимная, поло-ролевая и экономическая сфера жизни молодых супругов 

содержит ярко выраженную диспозиционную несогласованность. Полученные 

результаты дали возможность визуализировать диспозиционную концепцию 

супружеских отношений в виде модели.  Предложенная автором модель фиксирует 

размещение четырех диспозиционных уровней на векторах потребностей и 

ситуаций, которые являются специфическими для семейной сферы. Основным 

преимуществом этой модели является ее способность отображать 

трансформационные процессы при расширении или снижении области 

согласованности. Для устранения проблем, которые могут возникать в сферах 

диспозиционного диссонанса, были обозначены уровни их решения: семейный и 

государственный. Государственное влияние с целью обеспечения роста 

стабильности семье может выражаться в прямых и опосредствованных формах. 

Анализ существующих способов влияний, коррекции и устранения проблем 

молодой семьи государственным аппаратом продемонстрировал необходимость 

актуализации существующих разработок в соответствии с современными 

тенденциями и трансформационными последствиями.  

     Ключевые слова: семья, малая группа, добрачное поведение, брак, развод, 

стабильность брака, супружеские отношения, детородные ориентации, поло-ролевое 

распределение, коммуникативные практики, досуг, интимные отношения, 

диспозиционный диссонанс, диспозиционная согласованность, диспозиционная 

концепция. 

 

SUMMARY 

 

     Zolotnyik O. P.  Personal dispositions of young couples in the marriage and family 

relations. – Manuscript. 

Thesis for Thesis for scientific degree of candidate of sociological sciences in specialty 

22.00.04  – special and branch sociology. Taras Shevchenko National University of Kyiv, 

Minesterstvо of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2015. 

     The thesis is devoted to study the dispositional formation of young couples.  
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The paper  contains the experience of scientific studying of the family as a small group, 

discloses the premarital and marriage matrimonial behavior, and presents family 

relationships in its temporal extent. Based on the analysis of special literature the origins 

of scientific knowledge about the dispositional composition was demonstrated; also it was  

defined the basic elements of dispositional hierarchy and its functional significance. To 

adapt the dispositional concept to the family sphere and its further development  the author 

introduced new parameters  (compared with the parameters proposed by V. Yadov) that 

allowed to measure dispositions, processed in interpersonal couples interactions. Based on 

the results of sociological research the main areas of  dispositional coherency and 

dissonance was defined. An area of  personality dispositions of husband and wife  crossing 

has been identified as area of family dispositions. This made it possible to provide a 

scientific understanding of family disposition, which is formed by prior social experience 

and activated in the terms of marriage; family disposition targeted to perception and 

evaluation of events and situations that arise between spouses, and perform a coordinating 

function of interfamily relations in order to ensure the stability of the family system 

 

Key words: family, small group, premarital behavior, marriage, divorce, the stability of 

marriage, marital relationship, childbearing orientation, gender and role distribution, 

communication practices, leisure, intimate relationships, dispositional dissonance, 

dispositional coherence, dispositional concept.  
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