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Текст лекції
1. Сім’я як мала група і соціальний інститут
Предметом соціології сім’ї є дослідження історії сім’ї (її походження,
розвиток в різних економічних, соціокультурних умовах) та аналіз сучасної сім’ї
(взаємини у сім’ї, взаємодію сім’ї і суспільства тощо).
Сім’я - об’єднання людей на основі шлюбу або кровної спорідненості,
усиновленні, пов’язаних спільністю побуту, взаємними відповідальністю,
піклуванням і взаємодопомогою.
Шлюб - історично обумовлена, санкціонована і регульована суспільством
форма стосунків між чоловіком і жінкою, що визначає їх права і обов’язки
стосовно один до одного та дітей.
Сім’я є одночасно і малою соціальною групою, і соціальним інститутом.
Малою соціальною групою сім’я є тоді, коли у центрі уваги дослідника
перебувають взаємини між індивідами, які складають сім’ю.
Проблеми міжособистісної взаємодії тісно пов’язані з існуючими у
суспільстві нормами, цінностями та взірцями поведінки, зумовлені
соціоекономічними і соціокультурними умовами життєдіяльності групи.
Інституціалізація — це перетворення спонтанної поведінки людей на
організовану. Саме сім’я є основним носієм успадковуваних із покоління в
покоління культурних взірців. У сім’ї відбувається первинна соціалізація
особистості, коли людина засвоює соціальні ролі, навики поведінки.
Отже, сім’ю можна розглядати:
- як історично конкретну систему взаємин між чоловіком і дружиною, між
батьками і дітьми,
- як соціальний інститут,
- як малу соціальну групу, члени якої поєднані шлюбними і родинними
стосунками, спільністю побуту та соціальною необхідністю, обумовленою
потребою суспільства у фізичному і духовному відтворенні населення.
Форми сім’ї та шлюбу
- моногамія (шлюб однієї особи і одного партнера),
- полігамія (шлюб однієї особи з кількома партнерами: полігінія – один
чоловік і кілька жінок, поліандрія – одна жінка і кілька чоловіків),
- груповий шлюб (одночасне співжиття кількох чоловіків і жінок)
2. Типологія сім’ї

За родинними зв’язками
- нуклеарна (подружжя і діти),
- розширена (подружжя, діти, родичі),
за наявністю батьків
- повна (є обидва члени подружжя)
- неповна (один х батьків відсутній)
за структурою розподілу влади
- патріархальна (рішення приймає чоловік),
- матріархальна (рішення приймає жінка),
- егалітарна (рішення приймають спільно)
за кількістю дітей
- багатодітна (троє і більше),
- середньодітна (двоє),
- малодітна (одна дитина),
- бездітна,
за характером розподілу домашніх обов’язків
- традиційна (все виконує дружина),
- колективістська (спільно або по черзі).
Сучасна українська сім’я нуклеарна, егалітарна, малодітна, колективістська.
Сім’я як соціальний інститут виконує певні соціальні функції.
Функції сім’ї:
репродуктивна,
виховна,
економічно-побутова,
первинного соціального контролю,
духовно-емоційна,
дозвільна,
сексуальна.
Репродуктивна функція сім’ї полягає у забезпеченні біологічного відтворення
суспільства і задоволенні потреби у дітях. Виховна функція
забезпечує
соціалізацію молодого покоління, задовольняє потребу у батьківстві, контактах з
дітьми, самореалізацію себе у дітях. Економічно-побутова дає змогу підтримувати
фізичне здоров’я членів суспільства, економічно утримувати неповнолітніх і
непрацездатних, доглядати дітей, надавати й отримувати господарчо-побутові
послуги.
Функція
первинного
соціального
контролю
здійснює
моральну
регламентацію поведінки членів сім’ї, формує і підтримує моральні і правові
санкції за порушення моральних взаємин між її членами. Духовно-емоційна
функція спонукає розвитку особистісних якостей членів сім’ї, надає емоційну
підтримку. Дозвільна функція забезпечує спільний відпочинок і взаємозбагачення
дозвільних інтересів. Суспільна роль сексуальної функції полягає у реалізації
сексуального контролю щодо особи, у задоволенні сексуальних потреб людини.
Розглянуті функції сучасної сім’ї є узагальненими і не вичерпують переліку
усіх її функцій. На систему конкретних цінностей, норм, санкцій та їх взаємозв'язок

із сімейною поведінкою на різних стадіях розвитку сім'ї істотно впливають
соціально-економічні, ідеологічні та історичні чинники.
3. Соціальні фактори кризи сучасної сім’ї
Кризові явища в сім’ї проявляються через її нестабільність. У великих містах
розпадається понад 50% шлюбів (інколи цей показник сягає 70%). Причому в
більш ніж третини сімей, що розпадаються, спільне життя було нетривалим (від
декількох тижнів до 4 років). Нестабільність сім’ї приводить до зростання
неповних сімей, знижує батьківський авторитет, відображається на можливостях
формування нових сімей, на здоров’ї батьків і дітей.
До нестабільності сім’ї варто додати її дезорганізацію, тобто збільшення
числа так званих конфліктних сімей, де чоловік і дружина живуть як «кішка з
собакою», а виховання дітей в обстановці сварок і скандалів залишає бажати
кращого. Це дуже негативно позначається на дітях. Саме в надрах такої сім’ї
ховаються джерела алкоголізму, наркоманії, неврозів і правопорушень. У
результаті страждають діти, дорослі, суспільство.
Серед чинників, що негативно впливають на сім’ю, варто зазначити і культ
споживання, в основі якого домінує намагання потреба придбання престижних
речей. Як наслідок - найближчі люди стають жертвою споживчого відношення
один до одного. Споживча установка на успіх призводить до утвердження у
суспільстві феномен відчуження.
Основними причинами розлучень називають зловживання алкогольними
напоями, різниця в інтересах, подружня зрада тощо. Суттєвою причиною
розлучень є непідготовленість подружжя до сімейного життя. У перші роки
подружнього життя відбувається адаптація один до одного, розкриваються
недоліки молодих людей, навалюються побутові, фінансові проблеми, як наслідок
– конфлікти, роздратування, образи.
За спостереженнями вітчизняних соціологів, тенденція до розлучення є
вищою серед людей, які: живуть у містах; одружуються у віці до 20 років; знайомі
зі своїм майбутнім обранцем менше двох років; недовго зустрічалися до
одруження; мають батьків та друзів, які були нещасливі у шлюбі; мають різні
поняття щодо обов’язків чоловіка і дружини.
Проблеми сучасної сім’ї:
- зниження рівня шлюбності,
- зростання розлучень і кількості сімейних пар, які мешкають окремо,
- поширення явища позашлюбного життя,
- підвищення рівня позашлюбної народжуваності,
- збільшення кількості неповних сімей,
- переважання однодітних сімей,
- зростає кількість малозабезпечених сімей.

