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ВІДГУК 

офіційного опонента 

на дисертацію Стрельник Олени Олександрівни 

"МАТЕРИНСТВО ЯК СОЦІАЛЬНА ПРАКТИКА: 

СТРУКТУРНО-ДІЯЛЬНІСНА КОНЦЕПЦІЯ", 

подану до захисту у спеціалізовану вчену раду Д 26.001.30 

у Київському національному університеті  

імені Тараса Шевченка, 

на здобуття наукового ступеня доктора соціологічних наук 

за спеціальністю 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології 

 

Актуальність дисертаційної роботи обумовлена тім, що поєднання 

когнітивної, соціальної та культурологічної спрямованості досліджень 

останніх років висуває на перший план індивідуальні характеристики 

суб'єкта, існуючого у суспільстві, як важливу складову вивчення 

центральної соціологічної проблеми – буття людини в суспільстві та 

особливостей функціонування самого суспільства взагалі. Новітні 

концепції та залучення даних з широкого колу гуманітарних дисциплін - 

філософії, соціології, психології, психосемантики, історіографії, 

культурології та інших антропоорієнтованих наук змінили точку зору на 

традиційний соціологічний підхід, при якому пізнання – це не тільки 

вивчення існуючого суспільства, а також вивчення нових ментальних 

репрезентацій, що відображують реальність. Згідно з новими 

концепціями, що виникли під впливом праць Х. Матурани, Дж. Лакоффа 

і нового осмислення ідей Г. Гусерля і М. Хайдегера, основна функція 

гендерної складової у суспільстві полягає не стільки в передачі 

інформації і здійсненні зв’язку зі незалежної від неї реальності, скільки в 

орієнтації особистості в її власної когнітивної царині, тобто гендер може 

розглядатися і як система орієнтуючої поведінки, де конотації грають 
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вирішальну роль. Значущість індивідуальних параметрів суб'єкта,  у 

зв'язку з цим істотно зростає. 

Водночас забезпечення гендерної рівності в усіх сферах 

суспільного життя є однією з передумов демократизації державотворчих 

процесів в Україні та активного формування громадянського 

суспільства, де людина, її життя, здоров’я, честь і гідність мають стати 

найвищою соціальною цінністю держави, а забезпечення 

конституційних прав і свобод – її головним обов’язком. У зв’язку з цим, 

з урахуванням реалій українського сьогодення, питання формування 

паритетної демократії в суспільстві, запобігання дискримінації за 

ознакою статі у будь-якій сфері суспільного життя визначається одним із 

головних напрямів діяльності органів влади, які мають виконувати 

функцію координації у вирішенні цього питання. Тому поставлена 

авторкою у цьому сенсі тема безперечно є актуальною, про що свідчить 

зміст дисертаційної роботи Стрельник О.О., присвяченої вирішенню 

актуальної соціологічної проблеми, яка має вагому теоретичну та 

практичну значущість, а саме проблеми материнства та  нерівності у 

гендерних відносинах, а також їх подолання та профілактики у 

сучасному українському соціумі.  

Зазначу також, що про актуальність цього дослідження доцільно 

говорити у кількох аспектах. По-перше, для соціології загалом і для 

соціології гендеру зокрема соціальні практики материнства та пов’язані 

з ними гендерна нерівність, особливості виникнення та функціонування 

дискримінаційних практик у сфері гендерних відносин поки що 

залишаються досить непоясненими. Попри значну чисельність праць, 

пов'язаних із гендерною тематикою, сегмент дослідження, що стосується 

як уточнення поняттєвого апарату в зазначеній галузі, рівно як і 

прояснення реальних особливостей вирізнення жіноцтва і чоловіцтва як 

гендерних груп, виглядає поки не до кінця сформованим. Зазначене 
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стосується також і концептуалізації детермінант материнства як 

соціальної практики та її зв’язку із соціальним інститутом гендеру у 

царині локальних реалій. 

Також актуальність теми дослідження О. О. Стрельник випливає, 

як вказує й сама авторка роботи, з трьох основних проблемних ситуацій, 

які  пов’язані: по-перше з процесами індивідуалізації та раціоналізації, 

ризиками та невпевненостями сучасності, що мають різне значення для 

жінок та чоловіків; по-друге, обумовлені зіткненням, з одного боку, 

вимог ринку праці та процесів індивідуалізації, що спричинює активне 

залучення матерів у сферу зайнятості, а з іншого боку, поширенням 

практик «інтенсивного», відповідального, дитиноцентричного 

материнства в сучасній батьківській культурі. Потрете, ситуація 

обумовлена зіткненням між пануванням есенціального та 

натуралізованого погляду на турботу про дітей як «природну жіночу 

роль» та завданням досягнення ґендерної рівності саме у цієї царині. 

Об’єктом дисертаційного дослідження О. О. Стрельник обирає – 

материнство як соціальну практику, а його предметом стають структурні 

та діяльнісні аспекти материнства як особливого виду соціальних 

практик. 

Метою дослідження Стрельник, саме тому стала побудова 

соціологічної концепції, яка визначає сучасні соціальні практики 

материнства. Розроблена авторкою на основі структурно-діяльнісного 

підходу концепція материнства як соціальної практики надала 

можливість зобразити соціологічне бачення материнства з врахуванням 

його структурних, культурних, діяльнісних параметрів та їх 

взаємообумовленості. Для досягнення поставленої мети  О.О. Стрельник 

блискучо розв’язала низку завдань, а саме: систематизувала 

концептуальні підходи до вивчення материнства, існуючі у гуманітарних 

науках, та окреслила пізнавальні можливості та обмеження цих підходів. 
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Вона також викреслила базові концепти структурно-діяльнісного 

підходу в дослідженні материнства як соціальної практики; встановили 

соціально-демографічні складові сучасного стану материнства та 

практик піклування про дітей. Авторка також виявила особливості 

макрорівня структурування практик материнства в сучасному 

українському суспільстві, тобто умов макросоціального характеру, 

представлених зв’язками між політикою, економікою, сім’єю та 

культурою, що створюють систему можливостей та обмежень практик 

материнства у суспільстві. Водночас О.О. Стрельник встановила умови 

структурування практик материнства на мікрорівні суспільних відносин 

на прикладі поєднання матерями оплачуваної праці та піклування про 

дитину; розробила моделі батьківства на основі критерія ґендерного 

розподілу відповідальності за піклування про дітей; встановила 

діяльнісні (на рівні практик) та структурні (інституційні) механізми змін 

материнських практик у сучасній Україні.   

Структура дисертаційної роботи відповідає завданням, як їх 

окреслила саме авторка. Концептуальний  підхід, запропонований 

здобувачкою, є вагомим науковим результатом,  отриманим на основі 

ґрунтовного вивчення  наукової  літератури та аналітичних джерел; 

обробки та аналізу матеріалів соціологічних досліджень, у т.ч. 

авторських емпіричних досліджень.  Здобувачка виносить на захист  

отримані  нею одноосібно висновки, що визначають новизну і складають 

предмет захисту. 

У вступі дисертаційного дослідження О.О. Стрельник 

обґрунтовано актуальність теми роботи, визначено ступінь 

розробленості наукової проблеми, сформульовано мету, завдання, 

об’єкт, предмет дослідження, розкрито наукову новизну й практичне 

значення отриманих результатів, наведено інформацію про апробацію 

результатів і публікації. 
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У першому розділі «Теоретичні підходи до дослідження 

материнства: пізнавальні можливості та обмеження» здійснено 

систематизацію теоретичних підходів до концептуалізації структурних 

та діяльнісних аспектів материнства. Авторкою доведено, що 

особливістю функціонально-рольового підходу до концептуалізації 

материнства є актуалізація функціонального значення материнської 

турботи як для розвитку дитини, так і для особистості жінки, для 

реалізації функцій біологічного та соціального відтворення, трансляції 

культурних цінностей. О.О. Стрельник також переконливо показано, що 

у соціології пострадянських країн материнство концептуалізоване 

здебільшого в контексті більш ширшого інституту та практик 

батьківства. Інституційний підхід до концептуалізації материнства є 

близьким до функціонально-рольового підходу. На думку авторки, 

функціонально-рольовий та інституційний підходи до концептуалізація 

материнства мають спільний фокус, а саме  – процеси, що сприяють 

цілісності та стабільності суспільних відносин. Тому різноманітні 

практики материнства або перебувають поза межами дослідження, або ж 

характеризуються як дисфункціональні. Також за межами 

концептуалізації залишається й ґендерований характер материнства та 

його включення до системи ґендерних відносин: бáтьківські та 

материнські ролі характеризуються як різні, але рівнозначні. Авторкою 

також доведено, що соціально-конструктивістський та феміністські 

підходи спираються на критику біологічного детермінізму та 

есенціалізму у концептуалізації материнства. О.О. Стрельник показано 

також, що головним  здобутком цих підходів є включення концептів 

влади та нерівності до схем концептуалізації материнства. Доведено 

також, що теоретично плідними, є аналіз категорії турботи (піклування) 

у соціологічному вимірі, як соціологічної категорії. О.О. Стрельник 

впевнено показує, що шляхи концептуалізації турботи концентруються 
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вздовж соціально-політичних (структурних), діяльнісних та 

соціокультурних (етичних) її вимірів. Додаткові пізнавальні можливості 

дають також  концепти індивідуалізації, раціоналізації та ризиків, що 

дозволили уточнити проблемну ситуацію дослідження та виявити 

глибинні передумови сучасних практик материнства та змін цих практик 

у сучасному суспільстві. 

У другому розділі дослідження «Структурно-діяльнісна концепція 

материнства: концептуальні положення та поняття» представлено 

вихідні концептуальні положення та поняття авторської концепції 

материнства як соціальної практики. Спираючись на положення про 

активну роль суб’єктів у творенні суспільства та про діяльнісний 

характер материнства, О.О. Стрельник уточнює концепт материнства як 

соціальної практики. Вона визначає материнство як особливий вид 

рольових практик, тобто як сукупність цілеспрямованих та 

повсякденних (рутинизованих та/або ситуативних) дій та взаємодій, 

обумовлених материнсько-дитячими взаєминами, що здійснюються 

біологічними та/або соціальними матерями в просторі та часі, та 

визначаються віком дитини та етапом життєвого циклу сім’ї. Цій 

концептуальний підхід стосовно материнства дозволили авторки 

подолати суперечності між структурним (інституційним, рольовим) та 

діяльнісним, рутинизованим та цілеспрямованим, статичним та 

динамічним у концептуалізації материнства. Водночас піклування про 

дитину визначено О.О. Стрельник як комплекс цілеспрямованих та 

повсякденних (рутинизованих та/або ситуативних) дій та взаємодій, 

спрямованих на забезпечення фізичного, емоційного та 

інтелектуального її благополуччя.  

Структури материнства концептуалізовані на базі визначення 

структури як набору правил та ресурсів, включених до системи 

соціального відтворення (теорія структурації Е. Ґіденса). О.О. 
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Стрельник розглядає ці структури як сукупність правил (суспільних 

нормативних та ідеальних вимірів материнства та турботи про дітей) та 

ресурсів піклування про дітей, що утворює систему можливостей та 

обмежень практик материнства. Ресурси піклування про дітей визначені 

авторкою як інструменти (люди, ідеї, матеріальні об’єкти, послуги, час 

та простір), що задіяні акторами або можуть бути задіяні ними у 

піклуванні про дитину відповідно до її віку та етапу життєвого циклу 

сім’ї.  

Авторка показує, що макрорівень структурування практик 

материнства – це умови макросоціального характеру, представлені 

зв’язками між політикою, економікою, сім’єю та культурою, що 

утворюють структуру (систему обмежень та можливостей) практик 

материнства. Водночас мезорівень структурування практик материнства 

представлено локальними (регіональними, територіально-

поселенськими) особливостями ринку праці, сімейних відносин, 

локальних (ґендерної та батьківської) культур, а також локальними 

особливостями доступу до ресурсів піклування про дітей. Роль 

аналітичного виділення цього рівня структурування практик 

материнства має особливе значення в суспільствах з високим рівнем 

культурної, етнічної, регіональної неоднорідності. Також на думку 

автора, мікрорівень структурування практик материнства представлений 

низкою умов, пов’язаних з позицією матері (та/або батька) на ринку 

праці, ґендерним розподілом праці у сім’ї, а також материнськими 

диспозиціями та стратегіями.  Останні визначено як обумовлені вибором 

матір’ю напрями поведінки, пов’язаної з материнсько-дитячими 

відносинами та взаєминами. Виокремлено два типи таких стратегій: по-

перше, це стратегії, пов’язані зі співвідношенням оплачуваної праці та 

турботи про дитину; по-друге, це стратегії, які торкаються  доглядових, 

виховних та освітянських практик (наприклад, «природне батьківство», 
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орієнтація на ранній розвиток дитини, домашнє навчання як 

альтернатива шкільному, тощо).  

На основі соціально-топологічного підходу П. Бурдьє та 

об’єднувальних підходів до аналізу ґендерних відносин 

(О. Здравомислова, Р. Конел, Б. Пфау-Еффінґер, А. Тьомкіна), у якості 

полів структурування практик материнства авторка відокремлює поле 

держави (представлене державною соціальною політикою), поле 

економіки (ринку праці), поле сім’ї, а також поле культури. Поле 

державної політики створює умови, тобто обмеження та можливості 

(ресурси) практик материнства через законодавче регулювання прав та 

обов’язків батьків, через систему батьківських відпусток та державних 

сервісів догляду за дітьми, їх освіти та виховання та інших державних 

ресурсів підтримки сімей. Поля економіки та сім’ї, а саме оплачувана та 

репродуктивна праця перебувають у дуальному зв’язку: відповідальність 

жінок за репродуктивну працю є чинником обмеження їх шансів на 

ринку оплачуваної праці, водночас обмежені шанси на ринку праці 

сприяють закріпленню жіночої відповідальності за сферу приватного. 

Поле культури представлене цінностями, нормативними та ідеальними 

уявленнями про ґендерні відносини та батьківські ролі, турботу про 

дітей, та його внутрішньо-особистісними проявами у вигляді мотивації, 

інтерналізації материнської ролі, материнської ідентичності, габітусів, 

індивідуальних інтерпретацій суспільних ідеалів турботи про дітей.  

Третій розділ роботи «Макрорівень структурування практик 

материнства в сучасній Україні» присвячено аналізу умов 

макросоціального рівня, представлених зв’язками між культурою, 

політикою, економікою та сім’єю, що утворюють структуру (систему 

обмежень та можливостей) практик материнства. Авторкою 

переконливо обґрунтовано, що макроструктурні механізми 

структурування практик материнства в сучасному українському 
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суспільстві ініціюють ґендерний порядок (систему), тобто модель 

соціальних відносин, у межах якої за жінками закріплюється 

відповідальність за сферу приватного та турбота стосовно дитини.  

Базуючись на ґендерованому характері практик турботи про дітей, 

результатів авторського та інших емпіричних досліджень О.О. 

Стрельник було доведено, що  соціокультурні виміри батьківства в 

сучасному українському суспільстві, а саме його ціннісні, нормативні та 

ідеальні виміри, є ґендерованими. Дослідження О.О. Стрельник 

продемонструвало, що населення України має більш традиційні  

ґендерні уявлення відносно материнства, а його важливість для жіночої 

самореалізації ні стільки суттєве у порівнянні зі значущістю бáтьківства 

для самореалізації чоловіка.  

Аналіз державної соціальної політики як макроструктурної умови 

практик материнства було здійснено авторкою через виявлення 

дискурсивних та інструментальних суперечностей означеної політики.  

У четвертому розділі роботи «Мікрорівень структурування 

практик материнства» на матеріалах авторського емпіричного 

дослідження чітко продемонстровано пізнавальні можливості концепції 

для вивчення повсякденного розгортання материнських практик та умов 

їх структурування на прикладі матерів, які поєднують оплачувану працю 

та піклування про дітей. Об’єктом емпіричного дослідження тут 

авторкою було обрано як респондентів матерів, які працюють за наймом 

та мають принаймні одну дитину віком до 10 років (когорти дітей 

дошкільного віку, які відвідують дитячий садок, та молодшого 

шкільного віку) та проживають у великому місті (на прикладі м. Полтава 

та м. Києва). Дослідження описує різноманітні досвіди матерів, які 

мають спільну позицію в соціальному просторі (працюють за наймом, 

проживають у великих містах). Поряд із цим, результати емпіричного 

дослідження дозволили О. О. Стрельник виявити основні умови 
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структурування практик материнства. На думку авторки дослідження, 

виокремлення цих умов має аналітичний характер, адже в реальності 

практики материнства структуровані різними механізмами та різними 

позиціями матерів. Так, повернення матері до оплачуваної праці після 

народження дитини структуроване як державною сімейною політикою 

(зокрема, тривалістю батьківської відпустки), так і  соціокультурними 

уявленнями відносно важливості материнського (на противагу 

інституційному) піклування про дитину, доступом до державних послуг 

догляду за дітьми, позицією матері на ринку праці, життєвими 

стратегіями матері тощо.  

Дослідниця вважає, що на індивідуальному рівні умовою 

структурування практик материнства є життєві стратегії матерів, 

пов’язані зі співвідношенням оплачуваної та репродуктивної праці, а 

саме, з орієнтацією переважно на турботу про дитину (сімейно-

орієнтовані стратегії), кар’єрне та професійне зростання (кар’єрно-

орієнтовані стратегії) або інтегровані материнські стратегії, за яких 

професійна самореалізація та турбота про дитину розглядаються жінкою 

як рівно важливі.  

У п’ятому розділі «Діяльнісні та структурні механізми змін 

практик материнства» авторкою вдало продемонстровано пізнавальні 

можливості концепції для виявлення механізмів змін практик піклування 

про дітей на основі положення про дуальний зв'язок агентів та структур 

у цих змінах. На основі типології соціальної дії Ш. Гейз, О.О. Стрельник 

було виокремлено практики піклування про дитину, що відтворюють 

структуру традиційного ґендерного розподілу праці або трансформують 

її. Авторкою доведено, що більшість практик материнства є такими, що 

відтворюють ґендерну систему, в межах якої жінки є відповідальними за 

повсякденне піклування про дітей. Поряд з цим, у сучасному 

українському суспільстві виникають нові практики материнства, що 
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кидають виклик означеній системі ґендерних відносин. Огляд 

інституційних механізмів змін практик піклування про дітей та 

рекомендації спираються на авторську типологію моделей батьківства 

на основі критерію ґендерного розподілу відповідальності  за турботу 

про дітей. Так, модель «ексклюзивного материнства» характеризує 

переважно (або виключно) материнську відповідальність за повсякденне 

піклування про дітей, модель «розділеного батьківства» ‒ розподіл цієї 

функції між матір’ю та батьком, між державою, ринком та сім’єю.  

Таким чином, зазначу, що авторка  дисертації  цілком  впоралася  

із  завданнями, які  вона визначила для досягнення  мети  дослідження.  

Наукові положення, висновки та рекомендації, сформульовані в 

дисертації, є цілком обґрунтованими та доречними. 

Саме тому, вважаю, що авторкою було розроблено структурно-

діяльнісну концепцію материнства, яка надала можливість комплексного 

аналізу материнства як соціальної практики з врахуванням його 

діяльнісних, структурних, культурних параметрів, їх 

взаємообумовленості та пояснення практик материнства в сучасному 

українському суспільстві. 

Заслуговує на позитивну оцінку також дієве практичне 

впровадження та оприлюднення результатів дисертаційного 

дослідження в розробці «Програми з реалізації молодіжної політики, 

підтримки сім’ї, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків на 2015-2019 роки в Полтавській області», а також у низці 

соціальних проектів за участю здобувачки.  

Результати дисертаційного дослідження було також 

популяризовано у низці авторських публікацій, програм та інтерв’ю для 

всеукраїнських та регіональних засобів масової інформації. Основні 

положення дисертації О.О. Стрельник  обговорювались на  20-ти 

науково-практичних  всеукраїнських  та  міжнародних  конференціях в 
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Україні, Німеччині, Австрії, Швеції, США. Зазначу також, що 

результати дисертації включено також у розробку магістерської 

програми з гендерних студій факультету соціології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка.  

На мій погляд, дисертаційне дослідження О.О. Стрельник є 

завершеною  науковою роботою. Результати дисертаційного 

дослідження викладено у 34-х публікаціях. Праць, які відображають 

основні наукові результати дисертації, –  22, з них індивідуальна наукова 

монографія – 1, статей у фахових виданнях із соціологічних наук – 21, у 

т. ч. статей у періодичних наукових виданнях за кордоном – 4 (з них 3 – 

у виданнях, включених до наукометричної бази Scopus). Праць, які 

додатково  відображають результати дисертації, – 12, у т.ч. – 1 

колективна монографія, видана за кордоном (США). 

Основні положення дисертації і зміст автореферату  є  

ідентичними. Зміст опублікованих наукових праць здобувачки та 

автореферату дисертації повно відображають основні положення 

дисертаційного дослідження. 

Однак вважаю, що деякі  положення  дисертації  та  твердження 

мають дискусійний характер або потребують уточнення. 

1. Здобувачка цілком обґрунтовано визначає обрану тему як 

гендерно чутливу та наголошує на важливості методичних підвалин 

дослідження з використанням принципів феміністської та гендерно 

чутливої епістемології з огляду на специфіку предмету дослідження. На 

мою думку, принципи феміністської епістемології, що визначені 

авторкою як засадничі (сc. 34-35, 116, 247)  варто окреслити більш 

експліцитно, а методику їх використання в авторських емпіричних 

розвідках як таку, що має наукову новизну. 

2. У аналізі історичних етапів соціокультурних та демографічних 

змін материнства здобувачка акцентує увагу переважно на історичному 
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періоді домодерної, дорадянської України, а трансформації у радянський 

період описуються побіжно (с. 155-156, 206-207). Утім, з огляду на 

онтологічні суперечності, окреслені у роботі як засадничі для предмету 

дослідження, радянський етап історії інституційної регуляції 

материнства є важливим з огляду на формування гендерного контракту 

матері, яка працює. Відтак, цей етап очевидно потребує більшої 

дослідницької уваги.  

3. Концепт «інтенсивного материнства» Ш. Хейз (с. 26, 73, 158, 

345) потребує додаткового уточнення, адже здобувачка лише частково 

«схопила» його виміри. Теоретична та емпірична операціоналізація 

концепту дозволила би доповнити положення наукової новизни та 

глибше проілюструвати онтологічні суперечності між культурою 

«нового материнства» та вимогами ринку праці.  

4. Запропонована здобувачкою концепція в цілому є плідною та 

конструктивною стратегією розв’язання наукової проблеми. Водночас 

тім, на мою думку, залучення концепту соціалізації значно поглибило би 

пояснювальний потенціал запропонованої здобувачкою концепції 

материнства. 

5. Також я вважаю, що обрана тема наукового дослідження 

відповідає більш по напряму захисту 22.00.03 – соціальні структури та 

соціальні відносини, саме тому, що авторка більш зосереджує саме увагу 

включно на системі материнства як соціальної практики та гендерної 

нерівності у суспільстві та структурах, які це формують.  

Проте, вказані зауваження носять рекомендаційний характер та не 

впливають на загальний рівень оцінки дисертації. 

Загальний висновок. Аналіз дисертації, автореферату та 

публікацій дозволяє стверджувати, що праця Стрельник Олени 

Олександрівни «Материнство як соціальна практика: структурно-

діяльнісна концепція» є самостійною, завершеною працею, в якій 

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/


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/


ВІДГУК 

офіційного опонента 

на дисертацію Стрельник Олени Олександрівни 

"Материнство як соціальна практика: структурно-діяльнісна концепція", 

подану до захисту у спеціалізовану вчену раду Д 26.001.30  

у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, 

на здобуття наукового ступеня доктора соціологічних наук 

за спеціальністю 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології  
 

Актуальність дисертаційної роботи. Мірою поширення  на 

європейському демографічному просторі депопуляційних тенденцій 

відбувається перенесення «центру тяжіння» в соціально-демографічному 

розвитку з кількісних його форм на якісні. При цьому провідну роль у 

відтворенні населення набуває не так інтенсивність народжуваності, як 

процеси, пов’язані з формуванням якісних характеристик  населення та 

людського капіталу на етапі дитинства, в межах інституту сім’ї. За таких 

умов саме стан та тенденції розвитку інституту материнства/батьківства 

стають одним з визначальних факторів формування кількісних і якісних 

характеристик населення.  

Материнство  у сучасному суспільстві зберігає риси феномену, який 

асоціюється із самодостатніми і універсальними людськими цінностями, 

несе значне смислоутворювальне навантаження щодо людського життя. 

Водночас в  умовах другого демографічного переходу, з розвитком 

індивідуалістично орієнтованої системи цінностей, відходом від певних 

традиційних норм шлюбно-сімейної поведінки виникають трансформації 

форм і функцій материнства, наростають певні суперечності у царині 

досягнення гендерної рівноправності тощо. У ході трансформацій інституту 

материнства, а також низки суміжних соціальних та економічних інститутів 

(освіти, соціального захисту, ринку праці тощо) повсякчас посилюється 

конкуренція між потребами, пов’язаними із материнством, та тими, що 

«вплетені у тканину» економічної діяльності й тісніше пов’язані з 

особистісною самореалізацією, з гедоністичними прагненнями тощо. Крім 

того, зі зростанням ролі людського капіталу та посиленням значущості 

інвестування у нього, починаючи з дитинства, актуалізуються й певні 

економічні проблеми щодо реалізації материнських функцій, зазнають 

трансформацій практики поєднання професійної зайнятості з материнством.  

Всі вищеокреслені процеси наразі потребують як ґрунтовного 

теоретичного осмислення, так комплексного емпіричного дослідження 

соціальних аспектів материнства і дитинства, результати якого мали б стати 

науковим підґрунтям  для  вдосконалення і розвитку сімейної політики в 

Україні у відповідності з реаліями ринкової економіки та соціально-

демографічними викликами ХХІ століття. 
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Незважаючи на це, тематика материнства й дитинства як 

самостійний напрям соціологічних досліджень у нашій країні дотепер не 

сформувався, що не лише підсилює актуальність та своєчасність дисертації 

Стрельник О.О., присвяченої дослідженню материнства як соціальної 

практики, але й визначає його піонерний пошуковий характер. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, їх достовірність та новизна. Структура дисертаційної 

роботи Стрельник О.О. логічна та відповідає завданням, поставленим 

автором. Структурно-діяльнісна концепція материнства, запропонована  

здобувачем,  є  науковим  результатом,  отриманим на основі:  узагальнення 

теоретичного та  практичного досвіду; вивчення  наукової  літератури  та  

аналітичних  джерел;  обробки  й  аналізу  матеріалів соціологічних  

досліджень.  Автор  дисертації  виносить  на  захист  отримані  нею 

одноосібно висновки, що визначають новизну і складають предмет захисту. 

У першому розділі «Теоретичні підходи до дослідження материнства: 

пізнавальні можливості та обмеження» здійснено систематизацію 

теоретичних підходів до концептуалізації структурних та діяльнісних 

аспектів материнства.  

Здійснений аналітичний огляд теоретичних підходів до концептуалізації 

материнства дав змогу автору систематизувати ці підходи та виявити їх 

пізнавальні можливості та обмеження.  

Основну увагу зосереджено на розкритті здобутків, пізнавальних 

можливостей та обмежень функціонально-рольового (с.42-52), соціально-

конструктивістського (с. 52-63) і феміністського (с. 64-72) підходів до 

концептуалізації материнства, розкрито пізнавальний потенціал 

використання концептів раціоналізації (с.90-100) та ризиків (с.100-108), що 

дало змогу  уточнити проблемну ситуацію дослідження, зокрема, 

діагностувати появу нових конфліктів, суперечностей та ґендерних 

нерівностей, пов’язаних із практиками материнства/батьківства. У 

відповідності з обраним ракурсом дослідження материнства розглянуто 

також базові виміри концептуалізації турботи як соціологічної категорії 

(с.78-90).  

У другому розділі «Структурно-діяльнісна концепція материнства: 

концептуальні положення та поняття» представлено вихідні концептуальні 

положення та поняття авторської концепції материнства як соціальної 

практики. Розроблена концепція ґрунтується на низці вихідних положень, що 

дають змогу подолати суперечності між структурою та дією, між макро- та 

мікропідходами в концептуалізації материнства.  
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Уточнити концепт материнства як соціальної практики дає змогу 

положення про діяльнісний характер материнства. Положення про 

багаторівневий характер структурування практик материнства дає змогу 

подолати суперечності між макро-та мікрорівнями аналізу, а положення про 

дуальність структури як взаємозалежності структури й дії  - суперечності між 

індивідом та суспільством у концептуалізації материнства. Положення про  

динамічний характер материнства та про дуальну роль агентів і структур в 

змінах практик материнства слугує подоланню суперечності між статикою й 

динамікою в концептуалізації материнства; положення ж про ґендерований 

характер материнства дає змогу врахувати виміри нерівності у 

концептуалізації материнства.  

 На основі вищеозначених концептуальних положень було сформульовано 

основні теоретико-методологічні результати дослідження: базові концепти 

материнства як рольової практики (с.120), структур материнства (с.123), 

ресурсів піклування про дітей (с.124-125) та структурації материнства (с.129-

132). Вирізняється оригінальністю та заслуговує на  увагу  розроблена 

здобувачем блок-схема структурування практик материнства на макро-, мезо- 

та макрорівнях, у полях політики, економіки, сім’ї й культури (с.131).   

Третій розділ роботи «Макрорівень структурування практик 

материнства в сучасній Україні» присвячено аналізу умов макросоціального 

рівня, представлених зв’язками між культурою, політикою, економікою та 

сім’єю, що утворюють структуру (систему обмежень та можливостей) щодо 

практик материнства.  

Автор висвітлює ключові аспекти  умов материнства на макрорівні з 

достатньо глибоким еволюційним аналізом «традиційного материнства» та 

новітніх його форм. Заслуговує на увагу співставлення європейської та 

української дійсності з обґрунтованою ілюстрацією відмінностей.  

Здобувач комплексно аналізує  вітчизняне законодавство та програмні 

документи  і вказує на  відтворення у законодавчому дискурсі 

традиціоналістських уявлень про материнські і батьківські ролі (с. 209-212), 

що суперечить прогресивним європейським підходам та ключовим засадам 

досягнення гендерної рівноправності.  

Розглядаючи макрорівень структурування практик материнства, автор 

цілком слушно робить акцент на умовах поєднання материнства з 

професійною зайнятістю жінок, послідовно аналізуючи трудове 

законодавство,  наявні послуги догляду за дітьми, становище жінок на ринку 

праці. Це тим більш важливо, адже згаданий напрям, на жаль, наразі не є 

пріоритетним  у державній сімейній політиці України.  

У четвертому розділі роботи «Мікрорівень структурування практик 

материнства» на матеріалах авторського емпіричного дослідження 

продемонстровано пізнавальні можливості авторської концепції для 
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вивчення повсякденного розгортання материнських практик та умов їх 

структурування на прикладі матерів, які поєднують оплачувану працю та 

піклування про дітей.  

Представляє науковий інтерес авторська методологія проведення 

емпіричного дослідження, яка включає як кількісний, так і якісний зріз. 

Здобувачем отримано оригінальні результати щодо основних умов 

структурування практик материнства: позицій матерів  на ринку праці          

(с. 253-273), доступу до інституційних та неінституційних ресурсів 

піклування про дітей (с. 274-302), часу та простору як вимірів соціальних 

практик материнства (с.301-321), що у сукупності достатньо повно 

характеризують мікрорівень структурування практик материнства в Україні.   

У п’ятому розділі «Діяльнісні та структурні механізми змін практик 

материнства» автором продемонстровано пізнавальні можливості концепції 

для виявлення механізмів змін практик піклування про дітей на основі 

положення про дуальний зв'язок агентів та структур у цих змінах.  

Автор аналізує практики материнства з позицій ґендерного розподілу 

праці та вибудовує типологію моделей батьківства на основі критерію 

ґендерного розподілу відповідальності  за турботу про дітей (с.331-334). 

Відповідні  моделі – «ексклюзивного материнства» та «розділеного 

батьківства» –  диференційовано за низкою структурних, культурних та 

діяльнісних характеристик. 

Підсумовуючи аналіз тексту роботи, зауважу, що у цілому науковий 

матеріал дисертації вирізняється широкою дослідницькою панорамою та 

належним рівнем теоретико-методологічного забезпечення здійсненої 

аналітики щодо різних соціальних аспектів материнства. Опрацювання 

тексту дисертації засвідчує, що поставлені  автором завдання виконано, мета 

дослідження досягнута.  Сформульовані наукові  положення,  висновки  і  

рекомендації є достатньо обґрунтованими. 

Вважаю, що найбільш вагомими результатами дисертаційного 

дослідження, яким притаманна наукова новизна, є такі:  

• розроблені автором концепти материнства, турботи (піклування) про 

дитину, структур материнських практик та ресурсів піклування про 

дітей; 

• сформульоване концептуальне положення про багаторівневий 

характер структурування практик материнства на різних рівнях 

суспільства та у різних його полях, що дає змогу подолати 

суперечності між макро-та мікро підходами до концептуалізації 

материнства; 

• обгрунтування структурно-діяльнісної концепції материнства для 

аналізу повсякденного розгортання материнських практик та 

мікрорівня їх структурування; виявлення осей цього структурування, 
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пов’язаних з позицією матері на ринку праці, доступом до ресурсів 

піклування про дітей, складом сім’ї, ґендерним розподілом праці у 

сім’ї, материнськими стратегіями, з часом і простором;  

• авторське положення про дуальну роль аґентів та структур в змінах 

практик материнства, що розкривається у типології практик піклування 

про дітей як таких, що відтворюють ґендерну систему, в якій жінки є 

відповідальними за турботу про дітей, або трансформують цю систему;  

• доповнення типологій материнських стратегій через виокремлення 

стратегій, пов’язаних  зі співвідношенням оплачуваної праці та 

піклування про дитину та стратегій, пов’язаних з  доглядовими, 

виховними й освітніми практиками, а також типологій ресурсів 

піклування про дитину шляхом виділення типів цих ресурсів за 

критеріями характеру (матеріальні та нематеріальні), рівня (ресурси 

макро-, мезо- та мікрорівнів), а також функцій відповідно до віку 

дитини та життєвого циклу сім’ї (основні й допоміжні); 

• розвиток уявлень про наявні суперечності державної сімейної, 

демографічної політики в сучасному українському суспільстві та 

обґрунтування некогерентності цієї політики соціально-демографічним 

та соціокультурним змінам практик сімейних відносин та батьківства; 

• систематизацію підходів до концептуалізації турботи (піклування) як 

соціологічної категорії через виокремлення її (турботи) соціально-

політичних, етичних та діяльнісних вимірів. 

Значущість дослідження для науки і практики,  впровадження 

наукових результатів, напрями їх подальшого використання.  Положення 

дисертаційного дослідження використані в розробці «Програми з реалізації 

молодіжної політики, підтримки сім’ї, забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків на 2015-2019 роки в Полтавській області», а 

також у низці соціальних проектів за участю здобувачки. Результати 

дисертаційного дослідження було також популяризовано у низці авторських 

публікацій, програм та інтерв’ю для всеукраїнських та регіональних медіа. 

Вони можуть стати підґрунтям розробки державних, обласних та міських 

програм із забезпечення ґендерної рівності та підтримки сім’ї, корпоративних 

програм із підтримки працівниць(ків) із сімейними обов’язками, а також для 

розробки й викладання навчальних курсів із соціології сім’ї, демографії, 

ґендерних студій, сімейної політики тощо. Основні положення дисертації   

О.О. Стрельник  обговорювались на  20-ти науково-практичних  

всеукраїнських  та  міжнародних    конференціях в Україні, Німеччині, Австрії, 

Швеції, США, а також на методологічних семінарах факультету соціології та  

кафедри  соціальних  структур  та  соціальних  відносин  Київського 

національного  університету  імені  Тараса  Шевченка  за  час  перебування  в 

докторантурі протягом 2014–2017 рр., а також на численних публічних 

заходах (презентації монографії, публічні лекції тощо).  
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Повнота викладу основних результатів дисертаційного дослідження 

в опублікованих працях.  Дисертаційне  дослідження  О.О. Стрельник  є  

завершеною  науковою працею. Результати дисертаційного дослідження 

викладено у 34-х публікаціях. Серед них: праці, які відображають основні 

наукові результати дисертації, –  22, з них індивідуальна наукова монографія 

– 1, статті у фахових виданнях із соціологічних наук – 21, у т. ч. статті у 

періодичних наукових виданнях за кордоном – 4 (з них 3 – у виданнях, 

включених до наукометричної бази Scopus); праці, які додатково  

відображають результати дисертації, – 12, у т.ч. – 1 колективна монографія, 

видана за кордоном.  Основні положення дисертації  і  зміст  автореферату  є  

ідентичними. Опубліковані наукові праці та автореферат дисертації 

достатньо повно відображають основні положення дисертаційної роботи. 

Дискусійні положення та зауваження. Високо оцінюючи дисертаційне 

дослідження Стрельник О.О., вважаю за необхідне висловити певні 

зауваження, вказати на окремі недоліки або дискусійні положення. 

1.  При визначенні  полів структурування практик материнства автор 

цілком слушно виокремлює як окреме поле інститут ринку праці (поле 

економіки), але при цьому інститути освіти й виховання дітей зводить до 

функціонування державних сервісів у цій сфері (до речі, не розглядаючи при 

цьому, наприклад, охорону здоров’я) та відносить їх до поля держави  

(представленого державною соціальною політикою) (с.134-135 дисертації; с.16 

автореферату).  Це видається доволі дискусійним принаймні тому, що система 

соціальних послуг, орієнтованих на матерів і дітей, є відносно автономною, 

нині не обмежується державним її сегментом,  та й у цілому  розвиток даної 

системи, а також її доволі вагомий вплив на практики материнства залежить не 

тільки від державного регулювання і не зводиться до нього.   

2. Не піддаючи сумніву наукову новизну результатів дослідження, 

отриманих здобувачем, маю однак зауважити, що формулювання наукової 

новизни у вступі до дисертації та авторефераті за окремими її пунктами не 

завжди дає чітке уявлення  про відмінність отриманого результату від раніше 

висвітлених у науковій літературі (це стосується, зокрема, окремих елементів 

наукової новизни, що об’єднані під рубрикою «дістало подальшого 

розвитку» - с. 38 дисертації, с. 10 автореферату). Крім того, у висновках за 

підсумками дисертаційного дослідження, які викладено в авторефераті (с.24-

27), знайшли своє відображення отримані результати за всіма поставленими 

завданнями, окрім третього (з числа тих, що викладені на с. 6 автореферату). 

3. Недостатньо переконливою видається дещо однобічна оцінка 

здобувачем допоміжних репродуктивних технологій радше як обмеження з 

акцентом на їх високій вартості, недостатній урегульованості питань надання 

таких послуг та у цілому обмеженій їх доступності (с. 198-201). Слід, однак,  

враховувати, що в Україні швидко зростає число дітей, народжених з 
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використанням таких технологій (зокрема, у 2016 р. їх було понад 1,5% від 

загальної чисельності новонароджених).  

4. Автором проведено глибоке й масштабне емпіричне дослідження, 

проте щодо нього можна висловити деякі зауваження, які стосуються 

використаних даних та їх представлення. Так, місцями для аналізу й ілюстрації 

соціально-демографічних тенденцій використовуються надто «грубі» 

статистичні індикатори (як-от загальний коефіцієнт народжуваності (с.212-213) 

за наявності у статистичних публікаціях більш коректних показників (у даному 

випадку - сумарного коефіцієнта народжуваності, значення якого не залежать 

від змін вікової структури населення). Доречно було б оновити деякі 

статистичні дані, на які спирається здобувач.  Наприклад, для оцінки 

добровільної бездітності використано дані Євробарометра за 2006 та 2011 рр., 

хоча наразі доступні новіші результати, які краще ілюструють дане явище. 

Автор наводить також статистику за числом  репродуктивних циклів у 2011 р. 

(тоді їх було дещо більше 11 тис.), хоча можна було оперувати новішими 

даними за 2014 р. (понад 17 тис.), що до того ж засвідчують стрімке збільшення  

масштабів використання допоміжних репродуктивних технологій; існує також 

можливість оновлення статистичних даних щодо використання допоміжних 

репродуктивних технологій у глобальному вимірі. Зауважу, що в окремих 

випадках варто було використовувати наявні дані з статистичних 

першоджерел, а не з наукових публікацій, в яких  допущено окремі неточності 

(зокрема, згідно з даними Інформаційно-статистичного довідника про 

репродуктивні технології, в Україні у 2012-2015 рр.  діяло 32 клініки, а не 34, 

як це зазначено у роботі). Інформацію щодо соціально-демографічних 

характеристик респонденток та інформанток (що  у  розділі IV) доцільно було б 

подати, для кращого її сприйняття, у табличній формі. Крім того, грунтовний 

аналіз батьківських відпусток, здійснений автором у п. 3.3.2 (с.219-223), можна 

було доповнити інформацією, що опосередковано характеризує участь 

батьків/чоловіків у догляді за малюками в Україні: наприклад, за  даними 

Міністерства соціальної політики на початок 2017 р. допомогу при народженні 

дитини в Україні отримували 1 315, 5 тис. жінок та 18,5 тис. чоловіків.  

5.Безумовним внеском у розробку проблематики материнства/батьківства 

в науково-практичну плані є пропозиції  автора щодо вдосконалення окремих  

інституційних механізмів підтримки материнства в нашій країні (с.334-340). 

Віддаючи належне низці викладених положень і  рекомендацій, не можу, 

однак, погодитись із твердженням про те, що «впровадження «бáтьківської 

квоти» у відпустці по догляду за дитиною наразі не виглядає як перспективний 

інструмент залучення чоловіків у репродуктивну працю» в Україні.  

Маю наголосити, що вищевказані зауваження носять рекомендаційний 

характер і не змінюють загальної високої оцінки дисертаційного дослідження  

Стрельник О.О., що підготовлене на належному рівні й вирішує важливу 

наукову проблему.  
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Загальний висновок. Аналіз дисертації, автореферату та публікацій дає 
підстави стверджувати, що дисертаційне дослідження Стрельник Олени 
Олександрівни «Материнство як соціальна практика: структурно-діяльнісна 
концепція» є самостійною, завершеною працею, в якій отримано вагомі 
наукові результати, що характеризуються науковою новизною. Дисертація 
відповідає вимогам «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння 
вченого звання старшого наукового співробітника», зокрема п. 11,12,13,14 
«Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання 
старшого наукового співробітника», ухваленого Постановою КМ України 
№567 від 24.07.2013 р., а її автор Олена Олександрівна Стрельник заслуговує 
на присудження їй наукового ступеня доктора соціологічних наук за 
спеціальністю 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології. 

 
 

Завідувач відділу досліджень  
демографічних процесів  
та демографічної політики 
Інституту демографії та соціальних  
досліджень імені М.В. Птухи,  
доктор економічних наук,  
професор                                                                                        Курило І.О.  
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