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ВСТУП 

 

 

Актуальність. Першочерговим завданням для нашої держави є 

виховання майбутнього покоління, для якого є необхідним створення 

оптимальних умов існування та розвитку. Сім’я є важливим соціальним 

інститутом, саме в ній відбувається первинна соціалізація дітей.  Молода сім’я 

– це вразлива  категорія населення, яка потребує посиленої допомоги так, як 

має цілий комплекс проблем, які потребують нагального вирішення.  

Молоді родини в Україні зараз переживають не кращі свої часи. Про 

нестабільність взаємовідносин молодих родин в Україні свідчить збільшення 

кількості розлучень серед молодих сімей, зниження народжуваності, орієнтації 

на створення малодітних сімей, збільшення кількості консенсуальних шлюбів. 

Така ситуація є наслідком впливу багатьох зовнішніх та внутрішніх факторів. 

Всі ці проблеми безпосередньо негативно впливають на все українське 

суспільство. Тож молода сім’я потребує додаткової уваги з боку держави.  

Стабільні сімейні взаємостосунки є запорукою нормального сталого 

розвитку всієї української держави. В Україні підтримку молодих родин 

забезпечує молодіжна та сімейна політики. Як окрема категорія молоді родини 

в Україні не виділяються. З метою урегулювання стабільного функціонування 

молодих сімей державою було створено широку нормативно-правову базу, 

створено розгалужену мережу систему закладів соціального обслуговування, 

впроваджено різні соціальні програми. Проте, сучасний стан молодих родин 

свідчить про недоліки такої підтримки. 

Наукова розробленість проблеми дослідження. Вивчення 

життєдіяльності молодої родини та визначення її основних проблем знайшли 

своє відображення в роботах таких дослідників як В. Коваленко, Ю. Альошина, 

Т. Андрієва та ін. М.О. Абалакіна, Т.В. Андреєва, Т.В. Говорун досліджували 

вплив дошлюбного періоду, юнацький вік на здійснення вибору дошлюбного 

партнера та сімейної поведінки. Особливості перебігу конфліктів, їх причини та 
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наслідки досліджувались Р. П. Федоренком, Л.М. Омельчинком, О.В. 

Шевчишенком. Серед українських науковців, які вивчали функціонування 

молодих сімей, напрями та ефективність соціальної політики щодо їх 

підтримки можна виділити таких науковців як Г. Батіщева, О. Палій, С. 

Харченко, М. Балакірева, О. Огарков та ін. На проблему стабільності сімейних 

стосунків звертали свою увагу такі вчені як Т. Гурко, М. Тутушкіна, М. 

Кузьменко та ін. 

Мета дисертації. Метою роботи є формування моделі ефективної 

соціальної політики з підтримки молодої сім’ї в Україні на основі виявлення 

чинників, які впливають на стабільність даного типу сімей. Для реалізації цієї 

мети потрібно вирішити такі завдання: 

– систематизувати основні теоретичні підходи до вивчення шлюбно-

сімейних відносин; 

– здійснити аналіз поняття «молода сім’я»; 

– розкрити сутність поняття «стабільність молодої сім’ї» та визначити, які 

фактори впливають на неї; 

– здійснити аналіз чинників нестабільності сучасної молодої української 

сім’ї; 

– розкрити вплив соціальної політики на підтримку стабільності молодого 

українського подружжя; 

– проаналізувати закордонний досвід підтримки молодих родин та виявити 

компоненти, які можливо було б застосувати в сучасних українських 

реаліях;    

– розкрити вплив соціального обслуговування на підтримку стабільності 

молодих сімей в Україні. 

Об’єкт. Об’єктом дослідження є сучасна українська молода сім’я.  

Предмет. Предметом дослідження є стабільність молодих сімей в Україні 

в контексті формування соціальної політики.  

Методи дослідження. У дисертації для виконання поставлених завдань 

було використано низку різних методів: аналіз (при уточненні поняття «молода 
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сім’я» та виявлення характеру соціальної політики щодо підтримки шлюбно-

сімейних взаємовідносин молодих родин), синтез (при визначенні поняття 

«стабільність молодої сім’ї»), систематизація (при визначенні основних 

проблем, які впливають на нестабільність українських молодих родин), 

порівняння (при дослідженні зарубіжного досвіду підтримки молодих людей та 

їх сімей). 

Емпіричною базою дисертаційної роботи є соціологічна інформація, 

отримана в ході проведення глибинних інтерв’ю з молодими українськими 

подружжями. 

Наукова новизна результатів, одержаних в дисертації. 

Вперше здійснено аналіз основних чинників стабільності молодої сім’ї в 

Україні та виявлено, який вплив на неї справляє соціальна політика в Україні. 

У дисертації отримано такі результати, які характеризуються новизною та 

виносяться на захист: 

– на відміну від попередніх досліджень у соціальній роботі, вперше 

уточнені основні проблеми сучасного функціонування молодих 

подружніх пар; 

– уточнено поняття «молода сім’я», що доповнює попередні дослідження 

даної категорії; 

– дано визначення поняття «стабільності молодої сім’ї»; 

– детально та всебічно проаналізовано основні проблеми підтримки 

молодого подружжя в рамках здійснення соціальної політики; 

– ідентифіковано, стратегії із залучення та використання ресурсів, до яких 

вдаються молоді пари при вирішенні своїх проблем. 

Теоретична цінність роботи. Результати дослідження стабільності 

молодої сім’ї в Україні та впливу соціальної політики на її підтримку 

уможливлюють більш глибоке розуміння сучасного стану шлюбно-сімейних 

взаємовідносин молодих людей та дозволяють виявити основні проблеми 

соціальної політики, які перешкоджають її ефективній підтримці даної категорії 

населення. 
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Практична цінність роботи. Практичне значення роботи полягає у 

визначенні основних чинників стабільності молодої сім’ї та виявленні впливу 

соціальної політики на їх підтримку. Дослідження дозволить частково оцінити 

сучасний стан молодого подружжя, виділити основні проблеми, які негативно 

впливають на їх взаємовідносини. На основі цього розроблено практичні 

рекомендації щодо можливих шляхів підвищення рівня ефективності соціальної 

політики по відношенню до молодих родин. 

Структура магістерської дисертації. Структура роботи зумовлена 

логікою дослідження і складається із вступу, чотирьох розділів, висновків та 

рекомендацій, додатків та списку використаних джерел. Загальний обсяг 

роботи – 111 сторінок, з них основного тексту – 99 сторінок. Список 

використаних джерел містить 83 найменування. 

Апробація результатів дисертації. Публікації знайшли свій відбиток в 

матеріалах міжнародних конференцій з соціології: 

1. Ляшенко Т.С. Соціальний та правовий захист молодих сімей в 

Україні / Т.С. Ляшенко // Матеріали IV міжнародної науково-

практичної конференції з соціології (Київ, 3-4 червня  2015р.) 

«Соціальні та політичні конфігурації модерну: політична влада в 

Україні та світі»: тези доп. [Уклад. Г. Дерлуг’ян, А.А. 

Мельниченко, П.В. Кутуєв, А.О. Мігалуш] – К.:Талком, 2015. – С. 

368-369; 

2. Ляшенко Т.С. Кризові тенденції у розвитку молодої сім’ї в сучасній 

Україні / Т.С. Ляшенко // Матеріали міжнародної наук.- практ. 

конф. (м. Київ, 26-27 листопада 2015 р.) «Держава та глобальні 

зміни: історична соціологія панування та спротиву в епоху 

модерну»: тези доп. [Уклад. А.А. Мельниченко, П.В. Кутуєв, А.О. 

Мігалуш.] – К.:Талком, 2015. – С. 516-518. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

МОЛОДОЇ СІМ’Ї 

1.1. Основні теоретичні підходи до визначення шлюбно-сімейних відносин 

 

 

Сім’я була одним із перших соціальних інститутів, зародки якого 

виникли ще в первісному суспільстві. Тільки з часом, еволюціонувавши, сім’я 

стала такою, якою вона зараз відома всім нам. ЇЇ вплив на всі сфери суспільного 

життя беззаперечний, бо ж саме в сімейному середовищі відбувається 

формування людини як особистості, від сім’ї залежить функціонування всіх 

інших соціальних інститутів. Тож недарма будь-яка країна світу розуміє 

важливість даного соціального інституту та всіляко підтримує його ще з 

початку формування. 

З початком таких суспільно-історичних змін як  розпаду родового ладу, 

утворення приватної власності і класового розмежування суспільство підходить 

до нового етапу в шлюбно-сімейних відносинах, а саме утворенню моногамної 

сім’ї, що передбачала шлюбні відносини тільки між одним чоловіком і однією 

жінкою. 

Вивчення цього інституту продовжується на сьогоднішній день. Сім’я – 

це об’єкт вивчення багатьох наук (соціології, демографії, психології, економіки, 

права). Соціологія сім’ї – це одна з галузей соціології, яка цілеспрямовано 

вивчає інститут сім’ї на всіх етапах його становлення [22, С.120]. Дослідженню 

підлягають велика кількість важливих проблем економічного, демографічного, 

культурного, побутового характеру, які мають вплив на стабільність і розвиток 

шлюбно-сімейних відносин. 

Основою для утворення сім’ї є шлюб. Шлюб – це добровільний та 

рівноправний союз між чоловіком і жінкою, який визнаний суспільством та 

державою, зорієнтований на створення сім’ї [1422, С.375]. Шлюбні відносини 

подружжя врегульовуються сукупністю юридичних та культурних норм. Шлюб 



8 
 

обов’язково укладається та реєструється згідно з юридичними нормами. Тож 

можна сказати, що шлюб – це своєрідний контракт між подружжям і державою. 

Сім’я – це вже більш складна форма взаємовідносин. Сім’я часто 

об’єднує вже не тільки чоловіка та дружину, але їх дітей, родичів та близьких. 

До основних  ознак сім’ї можна віднести: 

 шлюбні зв’язки; 

 зв’язки спорідненості; 

 сімейний побут; 

 спільний сімейний бюджет. 

У соціології існує велика кількість підходів до визначення поняття сім’я, 

що пов’язано з його багатоаспектністю. Від тої ролі, в якій розглядається це 

поняття можна виділити такі методологічні підходи до вивчення інституту 

сім’ї: 

 символічний інтеракціонізм; 

 конфліктологічний підхід; 

 структурний функціоналізм; 

 ситуаційний підхід; 

 інституціональний підхід: 

 соціобіологія; 

 радянська соціологія сім’ї [62, С.38]. 

Методологією символічного інтеракціонізму сім’я розглядається як мала 

соціальна група. Сім’я – це комплекс соціальних ролей, що виникають та 

реалізуються у взаємодії її членів, визначаючи їх позиції. Часто представники 

символічного інтеракціонізму порівнювали її з закритою системою із слабкими 

зв’язками з навколишнім середовищем. Дослідники акцентували свою увагу  на 

вивченні між рольових стосунків у процесі комунікації. 

Представники конфліктологічного підходу розглядають сім’ю як  

структуру, в якій одні члени виграють за рахунок інших. Вони досліджують 

перш за все конфлікти, які виникають в сімейному середовищі та при взаємодії 



9 
 

сім’ї з іншими соціальними інститутами. Науковці підкреслюють, що зазвичай 

ті члени сім’ї, в руках яких зосереджено більше матеріальних ресурсів, мають 

більшу владу та вплив. Хейді Гартманн, вивчаючи сім’ю в межах 

конфліктологічної парадигми, звернула увагу на те, що сімейні конфлікти схожі 

на «місце боротьби». Вона також стверджувала, що конфлікти, в основному, 

виникають через перерозподіл засобів, зокрема,  через розподіл повсякденних 

обов’язків та виховання дітей.  

Талкотт Парсонс, представник структурно-функціонального підходу, 

виходячи з позиції про універсальний характер нуклеарної сім’ї, виділяє два 

типи лідерства: інструментальне та емоційне. Інструментальне лідерство він 

пов’язує з вирішенням організаційних задач. За Т. Парсонсом соціальна 

система нуклеарної сім’ї – це сукупність таких ролей, як чоловік (батько) та 

жінка (мати); син (брат) та донька (сестра). Функціональне лідерство 

закріплюється за роллю чоловік (батько), а емоційне – за роллю жінка (мати). 

Міцні взаємовідносини між подружжям, закріплені шлюбом, необхідні для 

нормальної соціалізації дітей. Соціальна система родини є тимчасовою, вона 

знищує сама себе, коли діти створюють свої власні нуклеарні сім’ї. 

 Парсонс стверджував, що характер нуклеарної сім’ї є ізольованим. Сталі 

міцні зв’язки сім’ї із своїми родичами відсутні. Чоловік відповідає за зв'язок 

сім’ї з економікою, а праця жінки не грає особливої ролі у функціонуванні 

родини. Останні дослідження, які були проведені в США, відкинули велику 

кількість положень цього дослідника. Перш за все, було спростовано його 

ствердження про ізольований характер нуклеарної сім’ї. 

Дослідники ситуаційного підходу акцентують увагу на тому, що цінності 

та норми, які діють у сфері сімейних взаємовідносин представляють своєрідну 

соціальну ситуацію, що означує функціонування різних типів родин. 

Методологія інституціонального підходу розглядає сім’ю як соціальну 

систему. Представники даного підходу підкреслюють, що саме інститут сім’ї є 

одним із фундаментальних. Також, вони стверджують, що безліч важливих 

функцій цього інституту переходить до суспільства. 
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У рамках такого підходу до вивчення інституту сім’ї, як соціобіологія, 

говориться про те, вже в самій біологічній сутності людини закладено 

необхідність функціонування даного інституту, що обумовлюється потребою у 

відтворенні населення. Саме тому люди єднаються у родини. Проте в 

залежності від статі, існують різні стратегії відтворення. Представники 

соціобіологічного підходу говорять про те, що чоловіки (як і всі самці в 

природі) прагнуть залишити за собою якомога більше нащадків. Жінки більш 

зосереджені на турботі про виживання нащадків. Вклад жінок в 

функціонування сімейних взаємовідносин більш значущий, ніж чоловіків. Така 

різниця в орієнтаціях щодо сутності сімейного є причиною конфліктів у 

взаємовідносинах подружжя. Тож соціобіологи  стверджують, що 

конфліктність біологічно властива людині, з цього можна зробити висновок, що 

конфліктам в сімейному середовищі не можливо запобігти [62, С.40].  

Загалом, у радянські часи роль сім’ї значно зменшувалась. ЇЇ розглядали, 

в першу чергу, як соціальний інститут. Значний внесок у розвиток радянської 

соціології сім’ї було зроблено такими визначними науковцями як Семен 

Вольфсон  та Карл Каутський.  

У своїй праці «Соціологія шлюбу та сім’ї» С. Вольфсон з соціологічної 

точки зору зробив аналіз гігантського масиву етнографічнмх, статистичних та 

соціологічних матеріалів шлюбно-сімейних відносин. Карл Каутський висунув 

ідею про те, що сім’я перестане існувати в разі ліквідації товарного 

виробництва. Тільки в 70-80 роках ХХ століття соціологія сім’ї почала стрімко 

розвиватись. Визначними постатями, які доклали своїх зусиль за для розвитку 

соціології сім’ї є такі вчені, як Анатолій Харчев, Михаїл Мацковський та 

Анатолій Антонов. 

Сьогодні сім’я вивчається скоріше, як мала соціальна група. Дослідники 

на всіх стадіях її розвитку  відстежують проблеми, з якими вона стикається. 

Виникнення нових альтернативних форм сім’ї є невід’ємним природнім 

кроком у розвитку цього соціального інституту. Розвиток новітніх технологій, 

економічні та політичні трансформації в суспільному житті впливають на 
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становлення сім’ї. Однак її головна виняткова роль, яка полягає в відтворенні 

населення та соціалізації особистості залишається незмінною. Будь-яка держава 

буде  підтримувати інститут сім’ї та допомагати їй на кожному етапі розвитку. 

На сьогоднішній день в Україні і всьому світі триває трансформація шлюбно-

сімейних відносин, пов’язаних із змінами в соціумі. Починають з’являтися нові 

альтернативні форми сімейних структур такі як: 

 незареєстровані шлюби,  

 серійна моногамія або «сезонний шлюб», 

 відкритий шлюб, 

 гостьовий або екстериторіальний шлюб, 

 раціональний шлюб, 

 одностатеві шлюби, 

 комуна та багато інших [58Ошибка! Источник ссылки не 

найден., С.21].  

Незареєстрованні шлюби або співжиття є одним з найпоширеніших явищ 

у світі сьогодні. Його прототип, так званий, конкубінат існував ще в римські 

часи. 

 З початком розпаду СРСР молоді сім’ї опинилися в складному 

перехідному періоді, коли традиційна модель подружніх стосунків стала 

конкурувати з новою моделлю так званого  «консенсуального шлюбу» або, як 

його ще називають, «цивільний шлюб». Дана модель є союзом чоловіка та 

жінки без офіційної реєстрації їх відносин. Часто такий шлюб є 

випробувальним періодом для більшості пар, які в майбутньому хочуть 

зареєструвати свої відносини [38Ошибка! Источник ссылки не найден., 

С.17]. Такий шлюб має свої переваги та недоліки. До основних переваг 

незареєстрованого шлюбу можна віднести: 

 можливість перевірити свої почуття; 

 можливість спроби сумісного ведення домогосподарства; 

 можливість навчитися розподіляти свої фінансові зобов’язання; 
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 такі шлюбні відносини відкриті для експериментів та творчості; 

 мінімальні наслідки в разі розірвання таких шлюбних відносин. 

До основних недоліків консенсуального шлюбу можна віднести: 

 економічна та психологічна уразливість подружньої пари; 

 неоднозначність таких відносин так, як досить часто чоловіки 

сприймають цивільний шлюб, як можливість утримати свою 

свободу та не вважають себе такими, які перебувають у шлюбі, 

жінки  ж часто вважають себе заміжніми; 

 важкість розподілу матеріально-фінансових благ, які були нажиті 

подружжям під час таких шлюбних відносин [75, С.102].  

На сьогоднішній день такий відхід від офіційних стосунків став соціально 

прийнятною нормою для більшості українських молодих пар. Згідно з 

дослідженнями компанії GFK Ukraine «Молодь України -2015» молоді люди 

позитивно відносяться до створення консенсуальних шлюбів [19, С.189]. Проте 

молодь вважає, що народження дитини має відбуватись саме в офіційно 

зареєстрованому шлюбі. 

Незважаючи на те, що незареєстровані шлюби дають можливість 

випробувати подружжя  перед офіційною реєстрацією відносин та 

призвичаїтись до нових умов спільного життя, стабільними такі відносини 

назвати важко. Складність полягає в тому, що пара, яка перебуває у таких 

відносинах може не відчувати повної відповідальності за створення та 

функціонування такої родини у суспільстві. Така пара менш захищена 

юридично і при розлученні виникає безліч проблем, серед яких основними є 

розподіл майна та встановлення батьківства (якщо подружжя має дитину). 

Часто молоді пари граючись вступають в такий шлюб і не усвідомлюють його 

наслідків.  

Серійна моногамія або послідовна моногамія – це ще одна форма 

шлюбних-взаємовідносин, з якою стикається сучасне суспільство. Серійна 

моногамія – це цикл послідовних повторних шлюбів. Даний стиль життя стає 
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все більш доступним так, як відбувається спрощення такої процедури, як 

розлучення [58, С.210].  

Такі відносини складно назвати стабільними. Пара зустрічається, 

реєструє свої відносини, веде спільно домашнє господарство, але шлюб через 

деякий час розривається і знову починається, але вже з новим партнером. 

Ще одним незвичним явищем для сучасного суспільства є відкриті 

шлюби, в основі яких лежить негласний або озвучений договір про особисте 

життя. Метою таких відносин є збільшення відкритості, самовираження та 

збільшення толерантності партнерів один до одного. Такий шлюб практично 

узаконює право на зраду [66, С.72]. 

Відкритий шлюб не можна назвати стабільним так, як через відкритість 

таких відносин у подружжя може вникати безліч проблем та конфліктів. Члени 

подружжя психологічно не захищені та вразливі до тих умов, які декларує 

відкритий шлюб.  

Гостьовий або екстериторіальний шлюб – це форма шлюбно-сімейних 

відносин, за якою офіційно зареєстроване подружжя проживає окремо один від 

одного. Часто таке подружжя зустрічається для сумісного проведення вільного 

часу (відпустки, свята, вихідні). Виникнення такого шлюбу пов’язують з 

прискоренням темпу життя,  стрімким розвитком технологій та збільшенням 

популярності знайомств через Інтернет. В «гостьовий шлюб» часто вступають 

люди, які мають творчі професії, довгий час жили самі та не готові ділити 

житлову площу зі своїм партнером. Інколи, такий шлюб може бути 

тимчасовим, також, це є варіантом для людей, які бажають урізноманітнити 

свої сімейні відносини [69, С.47]. 

Проте така форма шлюбу має свої недоліки. В екстериторіальний шлюб 

вступають з різних причин. Часто він може здатися зручним, але говорити про 

те, що дана форма шлюбу є ідеальною та стабільною не можна. Члени 

подружньої пари, які вступають в такі відносини, стикаючись з різними 

проблемами (психологічного чи матеріального характеру) часто мусять 
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самостійно вирішувати їх, без допомоги та втручання свого партнера. Такий 

шлюб мало гарантує стабільний розвиток родини в майбутньому.  

Раціональним шлюбом називається шлюб, в основі якого лежить певна, 

оговорена подружжям вигода(економічна, господарська, психологічна і т.д.) 

[39, С. 223]. 

Проте вступ у такі шлюбні відносини не є запорукою стабільного 

існування сім’ї. Якщо обидва члени подружньої пари дотримуються договору, 

то такі шлюбні відносини чудово розвиваються та часто не стикаються з 

багатьма проблемами, які можуть існувати в офіційному шлюбі. Проте 

повністю щасливо та гармонійно така сім’я не може розвиватись. Основні 

проблеми, які важко вирішити у таких сім’ях виникають, якщо подружжя не 

досить детально проговорило умови договору або кожен учасник таких 

подружніх взаємин зрозумів їх по-своєму, якщо за якихось причин один із 

членів таких відносин не може виконати умови договору. Також, подружжя 

часто може конфліктувати через проблеми недовіри, залежності, обмежень 

фізичного чи емоційного характеру. 

Сучасне суспільство стає більш демократичним до утворення  сімей. 

Одностатеві шлюби – це офіційно зареєстровані, визнані законодавчо 

відносини між людьми однієї статі. Перші відомості про одностатеві шлюби 

з’являються це в ХІХ столітті. Такі шлюби дозволені в таких країнах, як 

Швеції, Нідерландах, Італії та Франції та в декількох інших країнах. 

Суспільством створюються умови за для регуляції взаємовідносин у таких 

шлюбів. Наприклад, у Великобританії з’явився підручник із догляду за дітьми 

для одностатевих пар. В Україні поки що є неможливим укладання 

одностатевих шлюбів, але на сьогоднішній день це питання продовжує 

обговорюватись українським суспільством [31Ошибка! Источник ссылки не 

найден., С.207]. 

Комуна – це одна з сучасних альтернативних форм шлюбу, часто 

заснована на груповому шлюбі. В основному, у такому шлюбі виховання дітей 

здійснюється колективно. Проте такі шлюби науковці визнають нестабільними. 
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Артур Елліс, американський соціолог, при дослідженні комуни хіпі виявив 

численні проблеми таких шлюбів, серед яких основними є складність в 

координації щоденного життя, що часто призводить до появи побутових 

конфліктів, складнощів у розподілі повсякденних обов’язків  членів комуни [58, 

С.211].  

Виникнення альтернативних форм шлюбних відносин є історично 

зумовленим процесом розвитку сім’ї, проте на сьогоднішній день ні одна з цих 

форм у повній мірі не може конкурувати зі звичайним зареєстрованим шлюбом, 

який дає набагато більше гарантій стабільного розвитку сім’ї. Як не як, 

офіційно зареєстровані родини підтримуються з боку державних і недержавних 

установ. 

Альтернативні форми шлюбних відносин, які починають поступово 

з’являтися на теренах нашої країни, потребують додаткового вивчення та 

роботи з ними. Шлюбні відносини таких сімей не є такими стабільними, як 

офіційний шлюб та поки не спроможні витіснити його. Проте вже сама їх поява 

свідчить про переосмислення людьми звичних для українського суспільства 

уявлень щодо шлюбних відносин.  

 

1.2. Молода сім’я як об’єкт наукового аналізу 

 

 Період створення молодої сім’ї – це особливий етап в життєдіяльності 

інституту шлюбу. Стабільність розвитку взаємовідносин молодої сім’ї є 

запорукою успішного функціонування та розвитку в майбутньому. Молода 

сім’ї знаходяться в постійному розвитку, змінюються разом із суспільством та 

мають безліч проблем, які потребують більш детального вивчення.  

Дослідники, трактуючи поняття «молодої сім’ї», акцентують свою увагу 

на таких критеріях: 

 вік подружжя; 

 тривалість сімейних взаємовідносин; 

 наявність дитини; 
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 психологічних, фізичних та репродуктивних характеристик 

подружньої пари. 

При створенні молодої родини вік подружжя має особливе значення. 

Саме вік впливає на психологічні та фізичні показники готовності молодих 

людей до створення сім’ї та може впливати на якість їх подружнього життя. 

Олейник Ю.Н. як і більшість психологів, розглядає молоду сім’ю, як 

пару, яка прожила разом не більше трьох років, а вік такого подружжя не 

більше 25 років. Такий низький вік подружньої пари пояснюється тим, що саме 

після цього віку шлюб стає більш стабільним та об’єднує вже більш зрілих 

людей, які можуть вже ефективніше вирішити проблеми, які трапляються на 

життєвому шляху розвитку сім’ї [41, С.59]. Також, відповідно до досліджень 

психологів, саме після трьох років сумісного проживання разом сім’я 

переживає певний кризовий момент. 

Закон України «Про сприяння соціального становленню та розвитку 

молоді в Україні» визначає, що молоді сім’ї – це подружжя, в якому вік 

чоловіка та дружини не перевищує 35 років, або неповна сім’я, в якій мати 

(батько) віком до 35 років [3Ошибка! Источник ссылки не найден., С.1]. 

Такий вік обґрунтовується як психологічними, так і демографічними умовами. 

Виявлено, що саме в період від 25 до 35 років молодь в Україні найактивніше 

створювала родини та потребувала житла.  

При визначенні молодих родин, багато дослідників відштовхувалось від 

тривалості спільного життя молодих пар. Перші два роки життя є найбільш 

травмуючими для молодих людей. Саме в цей період виникає безліч різних 

конфліктів, які можуть негативно вплинути на подальший розвиток молодої 

родини та навіть призвести до розірвання сімейних відносин. Тому В.А. 

Сисенко стверджує, що зовсім молоде подружжя – це сім’я від 0 до 4 років 

сумісного проживання, а до молодого подружжя відносяться сім’ї від 5 до 9 

років співжиття [56, С.122]. 

Початковий етап створення сім’ї характеризується проблемами, які 

пов’язані з адаптацією молодих людей до нових, незвичних для них, умов 
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життя. Адаптація – це обов’язковий компонент розвитку сімейних 

взаємовідносин молодих пар. Більшість дослідники при визначенні поняття 

«молодої сім’ї» часто її враховують. 

Ф.А. Мустаєва вважає, що молодою сім’єю є сім’я на початковій стадії 

свого розвитку, а саме на стадії реалізації подружнього вибору. Саме в цьому 

періоді відбувається «притирання» подружжя один до одного, розподіл ролей 

та влади в сімейному середовищі, вироблення сталих навиків у вирішенні 

сімейних конфліктів, планування сімейного життя та вільного часу [40, С. 109]. 

Адаптація та інтеграція – це два обов’язкових компонента, які 

характеризують початковий період шлюбно-сімейних взаємовідносин. Згідно з 

І.В. Гребенніковим, інтеграція сім’ї – це  добровільне об’єднання уявлень та 

думок з різних аспектів сімейного життя. Адаптація ж полягає в тому, що 

молоде подружжя повинно пристосуватись один до одного, до нової 

обстановки, в якій знаходиться молода родина. Дослідник стверджує, що 

молода сім’я є суб’єктом двох взаємообумовлених процесів: внутрішня 

адаптація та зовнішня інтеграція сім’ї. Під час внутрішньої адаптації молоде 

подружжя адаптується один до одного на фізіологічному, психологічному, 

ціннісному рівнях, відбувається створення несуперечливої сімейної рольової 

структури. Зовнішня інтеграція стосується тих аспектів формування сім’ї, які 

дозволяють подружжю в повному обсязі виконувати свої функції по 

відношенню до суспільства [31Ошибка! Источник ссылки не найден., 

С.5Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Народження першої дитини є однією з найважливіших подій у розвитку 

сімейного життя. З її появою знову ж відбуваються зміни у взаємовідносинах 

подружжя та пристосування до нових умов. Перед подружжям стоїть нове 

випробування, пов’язане з вихованням та піклуванням про ще одного члена 

сім’ї. 

Визначаючи поняття «молодої сім’ї», деякі дослідники вважають, що 

період створення молодої родини завершується з народженням первістка так, як 

з його появою починається вже зовсім інший етап сімейних взаємовідносин. 
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Зокрема, Б. В. Антонюк, досліджуючи структуру молодої сім’ї, говорить, що 

молоде подружжя – це сім’я від періоду офіційної реєстрації шлюбу до 

народження дитини [11, С. 25].  

При визначенні поняття «молодої сім’ї», науковці також звертають увагу 

на психологічні, фізіологічні та репродуктивні характеристики молодих людей. 

Такі характеристики можуть впливати на якість та стабільність взаємовідносин 

подружжя, вміння молодих людей призвичаюватись до нових умов життя та 

подолання конфліктних ситуацій. 

Л. М. Іванова вважає, що молодою сім’єю можна вважати молоде 

подружжя в розквіті сил, яке має одного або двох дітей. На її думку, подружжя 

виглядає прагне до взаєморозуміння, намагається аналізувати свої відносини з 

метою їх вдосконалення [25, С.39].  

Н. А. Тирнова дає наступне визначення молодої сім’ї – це офіційно 

зареєстрована пара молодих людей, яка створила сім’ю, покликану 

задовільнити морально-психофізіологічні та репродуктивні потреби 

особистості, яка знаходиться в періоді адаптації до матеріально-побутової та 

інтимо-особистій сфери сімейних взаємовідносин. Стаж сумісного проживання 

такої сім’ї не більше 3-х років, а вік подружжя не повинен перевищувати 28 

років [65, С.202]. 

Сімейні орієнтації відіграють особливу роль у побудові сімейних 

стосунків. Так, дослідниця Куликова Т.А. виділяє три основні види молодих 

сімей: 

 Традиційний. Зазвичай, такі сім’ї характеризуються орієнтацію 

виключно на сімейні цінності та планують мати близько двох дітей. 

Майже завжди формальним лідером є чоловік, але загалом, 

лідерську позицію займає той, хто є лідером у господарсько-

побутовій сфері сімейної діяльності (фінанси, облаштування житла 

і т. д.). Коло друзів в такій сім’ї, як правило, загальне і досить 

обмежене. Подружжя часто спільно проводить вільний час. 
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 Сімейна пара, яка зорієнтована на розвиток особистості. Зазвичай 

таке подружжя має установку на небагатодітну сім’ю. У таких пар, 

в основному, можна спостерігати соціально-рольову рівновагу. Для 

свого мікро оточення така пара може бути як і закрита, так і 

відкрита. Тип лідерства цієї сім’ї – демократичний. 

 Сім’я, яка зорієнтована на розваги. Подружжя може мати широке 

коло друзів. Така пара має репродуктивні установки на бездітну 

сім’ю або ж небагатодітну. Тип лідерства у таких сім’ях – 

авторитарний або ж демократичний [35, С.9]. 

Класифікувати молоді подружні пари можна по-різному. В основному 

молоді пари можна виділяти за складом, за рівнем благополуччя та за рівнем 

економічного благополуччя. 

Молоді сім’ї за кількістю дітей поділяються на бездітні (сім’ї, які не 

мають дітей), малодітні (подружні пари, які мають 1 або 2 дітей), багатодітні 

(подружжя, яке має трьох і більше дітей). 

За складом молоді сім’ї можна розділити на: 

 неповні – це сім’я, в якій батько або мати самостійно виховує 

дитину; 

 нуклеарні – це сім’я, яка складається з чоловіка, дружини та їх 

дітей; 

 складні – це подружжя, яке проживає на одній житловій площі зі 

своїми дорослими дітьми [29, С.128]; 

За рівнем благополуччя молоді родини поділяють на: 

 маргінальні (сім’ї, які мають низькі рівні доходів, їх члени мають різного 

виду залежності. Такі сім’ї часто проживають в незадовільних житлово-

економічних умовах або взагалі не мають постійного місця проживання); 

 кризові (родини, які знаходяться на межі бідності, мають різні серйозні 

проблеми в сімейних взаємовідносинах і не можуть вирішити їх 

самостійно); 
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 благополучні (подружня пара, яка має сукупній середній дохід вище 

середнього рівня; всі складнощі, які виникають у сімейних 

взаємовідносинах подружня пара здатна долати самостійно); 

 успішні (сім’ї, які можуть реалізувати практично всі свої потреби 

самостійно, часто за рахунок платних послуг) [34, C.175]. 

За економічним благополуччям шлюбно-сімейні взаємовідносини 

молодих пар можна диференціювати так: 

 бідні (подружні пари, які проживають на межі або за межею бідності); 

 малозабезпечені (подружжя, яке з різних причин, має середньомісячний 

сукупний дохід нижчий від прожиткового мінімуму); 

 забезпечені (сім’ї, які мають середньомісячний сукупний дохід на рівні 

середнього по регіону ); 

 заможні (сім’ї, які мають середньомісячний сукупний дохід на рівні вище 

середнього по регіону). 

На мою думку, молодою сім’єю є сім’я, від офіційної реєстрації відносин 

до трьох років спільного життя, за умови, якщо вік подружжя не перевищує 35 

років.  

Таке визначення «молодої сім’ї» враховує специфіку початкових умов 

життя, а саме те, що в період перших трьох років подружнього життя 

відбувається основна адаптація до нових умов життєдіяльності, подружжя 

переживає кризу трьох років та основні проблеми, які пов’язані з її 

проходженням. До того ж, перші роки сумісного проживання супроводжуються 

частими конфліктами, які молодій родині складно розрішити. Після цього 

терміну сімейні відносини покращуються, стають стійкішими, а молода більш 

зрілою та досвідченою. Вік такого подружжя відповідає законодавчим нормам 

України та враховує основні психологічні особливості. До того ж, саме до 

такого віку активно відбувається створення сімей, народження дітей, більшість 

сімей в такому віці  потребує свого власного житла та, загалом, підтримки 

держави. До 35 років молоді люди вже набувають певного соціального статусу, 

працевлаштовуються.  
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 Молода сім’я є найбільш складним та відповідальним етапом у розвитку 

інституту сім’ї. На цьому етапі відбуваються найбільш соціально значущі події, 

які в майбутньому будуть впливати як на розвиток самої молодої родини, так і 

на кожного з її членів. Саме в цей період відбувається спільна адаптація 

подружжя один до одного, розподіляються ролі та сімейні обов’язки, у 

більшості випадків відбувається народження дітей. Згідно з дослідженнями М. 

Акермана можна виокремити такі стадії розвитку подружніх взаємовідносин 

молодої родини: 

1. монада – це період коли новостворене молоде подружжя формує 

свої власні правила сімейного співжиття; 

2. діада – це період у розвитку молодої родини, за якого пара 

проходить процес адаптації до сімейного життя та звикає до 

сімейних ролей; 

3. тріада – це період, за якого у молодої пари з’являється перша 

дитина, відбувається перегляд правил співжиття. Подружжя знову 

адаптується до нових умов, пов’язаних з народженням дитини [37, 

С.15]. 

Є багато завдань, яка молода родина повинна вирішити під час етапу 

свого становлення, основними з них є: 

 досягнення сумісності на різних рівнях; 

 подолання стресових ситуацій, зв’язаних з очікуванням і 

народженням дитини; 

 оволодіння навичками сімейного виховання та урегулювання 

конфліктних ситуацій; 

 досягнення економічної стабільності; 

 формування активності та суб’єктності в сімейних 

взаємовідносинах, в спілкуванні як з іншими сім’ями, так і з 

суспільством. 

Сім’я пройшла довготривалий період історичних змін та продовжує 

еволюціонувати по сьогоднішній день. Сім’я основується на шлюбі та впливає 
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на розвиток всіх сфер людської життєдіяльності. Молода сім’я привертала 

увагу багатьох дослідників, кожен з яких вивчав її у різних напрямках. На 

сьогодні сім’я більше вивчається, як мала група. Науковці все більше звертають 

увагу на проблемні явища сімейного середовища та намагаються знайти 

оптимальні шляхи для їх вирішення. 

 

1.3. Поняття та критерії визначення стабільності молодої сім’ї 

 

Стабільність шлюбних взаємовідносин досліджувалась багатьма 

науковцями, включаючи соціологів. На явище «стабільної сім’ї» звертали свою 

увагу такі вчені, як В.А. Сисенко, З.А. Янкова, Н.П. Поліваєва, Ю.Є. Альошина, 

Л.Я. Гозман та багато інших.  

Проте дослідники так і не прийшли до остаточного визначення цього 

поняття. Стабільність шлюбних відносин пропонують розглядати як: 

1. міцність та стійкість системи сімейних взаємовідносин; 

2. збереження шлюбних відносин у часі як процесу спільного 

сімейного життя. 

На стабільність сім’ї впливає дві групи факторів, умовно їх можна 

розділити на: 

 внутрішні (характер розподілу міжособистісних відносин в сім’ї, 

розподіл ролей, ціннісні орієнтації подружжя, рівень конфліктності 

подружжя і т.д.); 

 зовнішні (соціально-економічне середовище, соціальний статус 

сім’ї і т.д.). 

При формуванні стабільних взаємовідносин у сім’ї важливу роль відіграє 

соціально-психологічна складова. Для того аби сім’я  розвивалась 

благополучно, психологічний клімат у сім’ї має бути сприятливий для кожного 

з членів подружньої пари. Важливо, щоб при формуванні сім’ї подружжя було 

психологічно сумісним, могло призвичаїтись до нових зовнішніх і внутрішніх 
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умов, вміло правильно виходити з конфліктних ситуацій та зберігало позитивну 

установку.  

Н. Акерман, один із засновників сімейної психотерапії, ввів поняття 

«стабільність сім’ї». Під цим поняттям він розумів збереження сім’ї в зміні, що 

також припускає збереження її ідентичності в часі, контроль над конфліктами 

та здатність подружжя до зміни, подальшого розвитку [56, С.108].  

Науковці приходять до висновку, що стабільна сім’я формується з 

партнерів, які схожі у розподілі влади, зобов’язань, структурі і сімейних 

цінностей. Саме в таких сім’ях можна спостерігати стабільні взаємовідносини 

та низький рівень конфліктності. 

Е.Г. Ейдеміллер вважає, що для стабільних сімейних взаємовідносин 

характерні такі ознаки як толерантність, взаємоповага, чесність, бажання бути 

разом, схожість інтересів і ціннісних орієнтацій [70, С.93]. 

К. Роджерс  зазначає, що стабільні шлюбні відносини складається з 

наступних компонентів: 

 відданість та вміння разом працювати; 

 спілкування, яке припускає вільне самовираження; 

 вміння пристосувати відносини подружжя до зовнішніх та 

внутрішніх умов життя; 

 самостійність [67, С.176]. 

Активне спілкування подружньої пари та вміння домовлятися, шукати 

компромісу разом сприяє встановленню у родині стабільних взаємовідносин.   

Для формування стабільних сімейних взаємовідносин важливим є 

правильний розподіл побутових обов’язків та соціальних ролей. Відмічається, 

що сім’я, в якій прийнята егалітарна модель розподілу господарсько-побутових 

відносин і установок чоловіка та дружини в цьому відношенню співпадають,  

відзначаються більшою стабільністю. 

Стабільний шлюб, за А. Н. Обозовим, проявляється в спільних інтересах,  

духовних цінностях сімейної пари та їх особистісних якостей [10, С.87]. 
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Емоційно-психологічна стабільність шлюбних взаємовідносин 

залежить від того, – на скільки у подружжя виховані та розвинуті 

гуманістичні та альтруїстичні якості та властивості такі як: 

 співчуття; 

 турбота та увага; 

 терпимість та поблажливість. 

Тож можна сказати, що формування у підростаючого покоління таких 

якостей – це один з найважливіших компонентів розвитку у них успішних 

стабільних сімейних відносин.  

Одним з факторів, який має вплив на стабільність молодих пар  є 

готовність молодих людей до створення сім’ї. Готовність до створення родини 

включає такі компоненти: 

 формування морального комплексу, що виявляється у готовності 

взяти на себе сімейні зобов’язання; 

 підготовленість до міжособистісної комунікації та співпраці; 

 вироблення самовідданості до свого майбутнього шлюбного 

партнера; 

 сформованість емпатійного комплексу, здатність до 

співпереживання та співчуття; 

 наявність високої естетичної культури почуттів та поведінки [28, 

С.83].  

На стабільність молодої сім’ї впливають особистісні характеристики 

молодого подружжя, умови укладення шлюбу, різні типи дошлюбної поведінки 

майбутньої сімейної пари.  Нерідко розпад шлюбів пов'язаний з тим, що молоде 

подружжя має ідеальні уявлення про сімейні взаємовідносини та легковажно 

ставиться до створення сім’ї. 

Для покращення стабільності молодого подружжя особливу роль відіграє 

виконання соціокультурної функції, тобто вміння подружжя вирішувати 

проблеми, конфлікти, проводити разом вільний час, бути цікавими один для 
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одного у всіх сферах, створювати свою власну культуру міжособистісних 

відносин.  

Дослідниками було виявлено наступні умови збереження стабільних 

сімейних відносин молодого подружжя: 

 взаєморозуміння (виробляється шляхом активного спілкування); 

 сумісність партнерів; 

 зацікавленість подружжя один одним; 

 симпатія до партнера.  

В. Сисенко стверджує, що стабільність подружжя залежить від взаємного 

задоволення потреб чоловіка та дружини. Стабільність подружніх 

взаємовідносин залежить від задоволення як матеріальних потреб подружжя, 

так і емоційно-психологічних [58Ошибка! Источник ссылки не найден., 

С.56].  

Для науковця шлюб можна назвати стабільним, якщо кожен з подружжя 

не відчуває почуття відчуження та самотності, а в сімейному середовищі панує 

позитивна атмосфера. Незадоволення емоційно-психологічної складової може 

призводити до фізіологічного та психологічного напруження у 

взаємовідносинах пари та може призводити до дестабілізації подружніх 

відносин.  

Соціологами виявлено наступні компоненти успішності шлюбно-

сімейних відносин: 

 характер і ступінь реалізації соціальних функцій; 

 характер і ступінь реалізації  індивідуальних функцій; 

 рівень задоволеності подружньої пари їх стосунками та між членами 

родини; 

 рівень впливу сімейної пари на розвиток особистості кожного з членів 

сім’ї; 

 ступінь стабільності шлюбу (суб’єктивна оцінка можливості розлучення). 
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Також вплив на стабільність сім’ї має якість виконання сексуальної 

функції. Багато одружених пар ставить цю проблему на одне з перших місць. 

На стабільність сімейних взаємовідносин часто негативно впливають такі 

чинники: 

 тривожність подружжя; 

 часті конфлікти; 

 напруженість в сімейному середовищі; 

 різниця в установках подружньої пари. 

Ці фактори часто дестабілізують сімейні відносини і можуть бути 

причиною розірвання шлюбу. 

Дослідники виділяють наступні чинники, які впливають на стабільність 

шлюбно-сімейних взаємовідносин. До основних з них зазвичай відносять: 

 рівень освіти; 

 соціальний статус родини; 

 позитивна характеристика подружжям успішності сімейних 

взаємовідносин батьків; 

 тривалість знайомства, яке передувало офіційній реєстрації 

відносин; 

 вік вступу у шлюб та ін. [8, С.45]. 

Вік вступу в шлюб вважається одним з факторів, які впливають на 

стабільність шлюбних відносин. Науковці відзначають, що як і ранні, так і пізні 

шлюби часто є несталими.  

Загалом, можна говорити про те, що стабільність сім’ї залежить від рівня 

задоволеності сімейної пари від шлюбу, – на скільки кожен з партнерів 

щасливий під час сімейного життя. Саме суб’єктивна оцінка кожного в 

подружній парі сімейних стосунків може свідчити про стабільність або 

нестабільність стосунків в родині. 

Водночас, для стабільного розвитку подружніх взаємовідносин важливі 

не тільки соціально-психологічні умови її розвитку. На стабільність сімейних 
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взаємовідносин впливають житлові, побутові, фінансові умови. Якщо ці умови 

будуть незадовільними, то сімейні стосунки розвиватимуться нестабільно.  

Стабільність взаємовідносин забезпечується як підвищенням загального 

рівня добробуту населення і гарантованої соціальної політики держави, так і 

існуючими в свідомості населення уявленнями про сімейно-шлюбні 

взаємовідносини і життєдіяльність. 

Існують і інші дослідження цього поняття,  які  не враховують якісні 

характеристики подружніх відносин. Наприклад, Є. Черняк під стабільним 

шлюбом розуміє шлюб, який юридично та фактично не розпався [64, С.142].  

Тож стабільність молодої сім’ї – це міцність та стійкість системи 

взаємовідносин молодої сім’ї, що забезпечуються задовільними соціально-

економічними та соціально-психологічними умовами в сімейному середовищі 

та сприятливому впливу суспільства на їх розвиток. Молода сім’я може 

вважатися стабільною тільки за умови, що кожен з членів подружньої пари 

може говорити про благополучні та вдалі сімейні взаємовідносини. 

 

1.4. Чинники нестабільності сучасної молодої української сім’ї 

 

 На ранніх стадіях розвитку сім’я потребує особливої уваги та допомоги 

так, як саме початковий період є одним із самих складних. Згідно з 

статистичними даними майже 80% шлюбів створюється особами віком до 35 

років. Молода сім’я є середовищем, у якому жінками до 35 років народжується 

близько 90% дітей [38, С.239]. 

Створення молодої родини в Україні відбувається шляхом офіційної 

реєстрації подружніх відносин. Мінімальний вік, який дозволяє створювати 

сім’ї, визначений законодавчо для жінок та чоловіків – 18 років. 

Загалом проблеми, які виникають у молодих родин можуть стати 

причиною їх нестабільного розвитку. Під загрозу потрапляють такі функції 

молодих сімей як: 

 матеріально-економічна; 



28 
 

 комунікативна; 

 репродуктивна; 

 виховна; 

 реактивна [33, С.223]. 

Відповідно до статистичних даних сімейні взаємовідносини молодих 

родин можна назвати нестабільними так, як майже кожна десята молода родина 

у віці від 30 до 34 років була розлученою [38, С.241]. 

Загалом, можна виділити такі основних блоки проблем, з якими 

стикаються українські молоді сім’ї: 

 соціально-економічні, 

 соціально-психологічні; 

 соціально-правові; 

 медичні. 

До соціально-економічних проблем розвитку молодої сім’ї в Україні 

часто відносять наступні: 

1. житлові проблеми; 

2. безробіття молодих людей; 

3. низькі доходи молодого подружжя. 

Створивши сім’ю, молоді люди часто стикаються зі складнощами з 

місцем  проживання новоутвореної родини. В української молодої сім’ї вибір 

не великий. Часто молоді сім’ї не мають свого постійного житла, вони або 

живуть із батьками одного з подружжя, або орендують житло. Відповідно до 

статистичних даних 2006 року забезпечення молоді житлом було надзвичайно 

низьким: тільки 33% молодих родин проживали в окремих квартирах, 11% 

проживали в комунальних квартирах, 14% орендували житло, 10% - в 

гуртожитках, 1% - у непристосованих приміщеннях, 31% - взагалі не 

забезпечені житлом [82, С.34]. 

У 2014 році ситуація з забезпеченням молодих родин житловою площею 

майже не змінилася. Із 2,5 млн. українських молодих сімей 800 000 потребують 
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поліпшення умов проживання, саме в таких родинах народжується близько 80% 

дітей [43, С.13]. 

Проживання разом з батьками негативно впливає на розвиток молодого 

подружжя. Таке сумісне проживання породжує масу проблем, пов’язану з 

матеріальною залежністю молодого подружжя від старшого покоління. Батьки 

подружжя можуть безперешкодно втручатися в особисте та матеріальне життя 

молодих сімей, диктувати свої умови проживання і виховання дітей. Інколи 

таке сумісне проживання призводить до проблеми несамостійності молодих 

людей так, як батьки подружжя можуть брати на себе часткове матеріальне та 

побутове забезпечення молодого подружжя. 

Безробіття впливає на стиль та якість життя молодого подружжя. Часто 

молоді люди, будучи безробітними, остерігаються офіційно реєструвати свої 

відносини так, як бояться брати на себе відповідальність за майбутнє 

новоствореної сім’ї. Вони віддають перевагу тимчасовим стосункам, розірвання 

яких буде мати менші матеріальні наслідки.  

Хоча й законодавством України передбачено надання першого робочого 

місця та визначено умови праці для молодих людей, на практиці ці закони 

реалізуються неефективно. За даними Державної служби статистики України в 

І півріччі 2015 році рівень безробіття серед населення у віці від 15 до 29 років 

становив 11,6% та був вищим, ніж  в середньому серед всіх вікових груп 

(56,5%), серед молоді віком від 15 до 24 – 21,3%. Такий високий показник 

зумовлений тим, що молодим людям не вистачає відповідних професійних 

вмінь та навичок, досвіду роботи, їм складно конкурувати з більш 

досвідченими спеціалістами [20, С.64].  

Сукупний дохід молодих сімей також не є достатнім для нормального 

функціонування родини. Заробітна плата молодих спеціалістів є відносно 

низькою, до того ж в молодих сім’ях трапляються різні життєві ситуації: 

молоде подружжя або один з його членів може продовжувати здобувати освіту, 

члени подружньої пари можуть мати тяжкі хвороби і т.д. 
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Відсутність свого власного житла та низький рівень життя молодих сімей 

впливає також і на демографічну ситуацію. Молоді пари все частіше залишають 

Україну та намагаються облаштувати своє сімейне життя за кордоном. Бувають 

випадки, коли один з подружжя виїжджає за кордон, а інший член родини 

зостається в країні.  

До соціально-психологічних проблем українського молодого подружжя 

можна віднести: 

1. проблеми, пов’язані з адаптацією до нових умов життя; 

2. різного виду конфлікти. 

З початком створення сімейних відносин для кожного члена молодої сім’ї 

починається новий етап життя. Молодій подружній парі необхідно вирішити 

цілий комплекс психологічних проблем, аби життя родини протікало стабільно. 

Дослідники стверджують, що саме перші роки  подружнього життя молодої 

сім’ї є дуже важливими.  

Є.С. Калмикова, розглядаючи початковий етап створення молодої сім’ї 

(особливо перші два роки) стверджує, що психологічні проблеми виникають в 

основному через наступні причини: 

 відбувається формування стереотипів спілкування,  

 узгодження системи цінностей, 

 відбувається взаємне пристосування,  

 подружжя експериментує та шукає того типу відносин, який би 

задовольнив кожного з членів новоствореної сім’ї, 

 молодою парою відбувається розподіл сімейних функцій та вироблення 

загальних сімейних цінностей.  

Одним з найтяжким для молодої сім’ї саме на початковій стадії є 

перерозподіл сімейних функцій, подружжя визначає хто за що і яку 

відповідальність бере на себе. Також молодою парою формуються сімейні 

цінності, установки з приводу того, для чого існує сім'я. Кожна сім’я виробляє 

свою власну унікальну систему цінностей. 
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Часто молоді пари на початку спільного життя не можуть призвичаїтись 

до нового для них стилю стосунків, зміни соціальних ролей, нових обов’язків. 

Тож подружжям, яке тільки створило сім’ю проговорюються та укладаються 

загальні правила сумісного проживання. Такі ж правила складаються щодо 

відношення молодих родин до родичів, особливо, якщо вони проживають з 

ними на одній площі, не маючи свого житла. Встановлюються певні «кордони» 

у спілкуванні з близькими та ступінь довіри. Молода пара вирішує, на скільки 

можливим буде втручання родичів в сімейне життя молодої пари. Добре, якщо 

молода родина вирішує такі проблеми шляхом обговорень та компромісу.  

Створення молодої сім’ї впливає не тільки на подружжя, а й на їх рідних 

та близьких. Їм необхідно віднайти новий спосіб взаємодії один з одним. Батьки 

повинні прийняти новий статус своїх дітей та змінити спосіб взаємодії з ними. 

Про те, що перший роки для молодого подружжя складні говорить і 

дослідниця Ю. Є. Альошина. Нею було проаналізовано проблемні ситуації, що 

зазвичай виникають у молодих родинах. В основному у молодої пари, яка 

створила сім’ю виникають такі складнощі: 

 різного роду конфлікти, які пов’язані із взаємним невдоволенням 

подружжя щодо розподілу сімейних ролей та обов’язків; 

 конфлікти та проблемні ситуації, які зв’язані з різницею у поглядах на 

сімейне життя; 

 проблеми сексуального характеру; 

 складнощі із батьками подружжя; 

 проблеми розподілу влади та впливу; 

 дефіцит близькості, довіри та спілкування; 

 проблеми, які пов’язані з наявністю у подружжя або одного з його членів 

хвороби та з адаптацією до неї [9, С.150]. 

Після стадії адаптації у молодого подружжя може виникнути інша 

проблема, яку дослідники часто називають «подружньою втомою». Таке явище 

трапляється в житті майже кожної родини. Воно є наслідком інформаційного 
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виснаження у спілкуванні. Молода родина на початковому етапі свого розвитку 

активно обмінюється інформацією про різні аспекти свого життя, з часом потік 

інформації скорочується і подружжям стає менш цікавим один для одного. 

Зменшити наслідки такого кризового явища у розвитку молодої сім’ї  може 

спільність інтересів, проведення дозвілля разом [60, С.33]. 

Проблеми, які виникають на початковому етапі створення сім’ї часто 

супроводжуються конфліктами. Частота конфліктів в сім’ї може бути одним із 

показників стабільності шлюбних відносин. Причини конфліктів можуть 

відрізнятися у кожній сім’ї.  

На думку В.П. Ратнікова найбільш розповсюдженими причинами 

конфліктів є: 

 стремління до влади; 

 розподіл щоденних обов’язків; 

 бажання розпоряджатися бюджетом сім’ї; 

 авторитарний або жорсткий тип сімейних взаємовідносин; 

 тяжке матеріальне становище; 

 вторгнення родичів в сімейні взаємовідносини; 

 існування протилежних бажань та інтересів; 

 психологічна та сексуальна несумісність пари; 

 відсутність турботи, взаємоповаги; 

 потяг одного з членів сім’ї до задоволення потреб (вживання алкоголю, 

наркотичних речовин, надмірні витрати, спрямовані на забезпечення 

своїх власних потреб одного з подружжя); 

 розбіжності у поглядах на виховання дітей; 

 різні погляди на проведення вільного часу сім’ї [49, С.111]. 

Для молодого подружжя вкрай необхідно виявляти причини конфлікти, 

вирішувати їх і, якщо це можливо, попереджувати виникнення конфліктних 

ситуацій. Якщо легковажно ставитись до частих затяжних конфліктів, це може 

призвести до напружених холодних відносин в родині. Такі взаємовідносини 
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спричиняють стрес, що шкодить як і фізичному так і психологічному стані 

кожного з членів подружжя.  

Американські лікарі прийшли до висновку, що конфлікти в сім’ї 

приводять до того, що імунна система жінок стає більш слабкою. Жінки, 

взаємовідносини з чоловіками яких є напруженими та складними, більш 

схильні до інфекційних захворювань та в 6 разів частіше помирають від 

пневмонії (на 30% більше ніж жінки, які мають нормальні відносини зі своїми 

чоловіками, відвідують лікарів). Вітчизняні дослідники стверджують, що 

нещасливі сімейні відносини на чоловіків впливають ще гірше. Вони в 3,5 разів 

частіше помирають від серцево-судинних захворювань ніж ті, які задоволені 

своїм сімейним життям. 

Тож конфлікти в сімейному середовищі потребують додаткового 

вивчення. Кожна родина має свої проблеми, які потребують вирішення. 

Проте конфлікти є невід’ємною складовою становлення та розвитку 

молодої сім’ї. На цьому етапі важливу роль відіграє гетерогенність сімейного 

союзу: ступень різниці сімейної пари в рівні освіти, культури, розбіжностей 

системи цінностей та орієнтацій. На початковій стадії конфлікт виконує такі 

функції: 

 утворення нової системи цінностей родини, прийняття загальних 

ціннісних орієнтацій молодої пари,  що допоможе подружжю ототожнити 

їх інтереси та наміри. 

 перегляд власних егоїстичних установок, та розвиток альтруїстичних рис 

власної особистості [23, С.33]. 

Проте молоде подружжя схильне до драматизації будь-якої сімейної 

сварки. Часто молоді пари, не вирішивши конфліктну ситуацію, обирають 

найбільш зручний та радикальний спосіб виходу з неї – розлучення. Розлучення 

– це офіційне розірвання стосунків між чоловіком та дружиною. Згідно з 

даними статистики саме в перші роки життя відбувається найбільша кількість 

розлучень. Наслідками розлучення можуть бути: 

 небажання подружжя, яке розлучилось, вступати в повторний шлюб; 
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 небажання жінок, які розлучились, народжувати повторно; 

 збільшення кількості неповних сімей (у яких після розлучення, дитина 

проживає та виховується одним із батьків); 

 негативні психологічні наслідки у дітей; 

 зниження трудової активності; 

 можливість виникнення у розлученого подружжя або одного з його 

членів різних видів девіантної поведінки; 

 виникнення стресу; 

 погіршення здоров’я; 

 зростання рівня смертності; 

 збільшення кількості самогубств; 

 виникнення різних психологічних розладів. 

Перші два роки створення молодої сім’ї – це етап активної комунікації. 

Дослідження доводять цей факт. Більше 85% молодят проводять разом весь 

свій вільний час [28, С.193].  Активна комунікація молодого подружжя 

полегшує перші два роки шлюбу та спрощує завдання, які лежать перед ними. 

З досліджень психологів можна побачити, що психологічні проблеми 

молодого подружжя залежать від особистісних характеристик членів сім’ї, від 

їх сімейних орієнтацій, від рівня їх обізнаності щодо правильної побудови 

сімейних стосунків. У систему підготовки молодого покоління до шлюбу 

задіяна сім’я, навальні заклади, соціальне оточення, мас-медіа та суспільство в 

цілому. 

І.В. Грєбєнніков вважає, що така підготовка має включати такі основні 

аспекти: 

 соціальний, який розкриває державну політику в сфері сімейних 

взаємовідносин, демографії та містить дані про суспільну сутність та 

значущість шлюбних взаємовідносин, сімейних соціальних цінностей та 

ролей подружжя та батьків; 
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 морально-етичний, що включає в себе формування у молодого покоління 

таких якостей як доброзичливе ставлення до представників протилежної 

статі, повагу до батьків, відповідальність, чесність, вірність, стриманість, 

доброту, поступливість, почуття обов’язку перед членами своєї родини, а 

також виховання у підростаючого покоління культури інтимних почуттів;  

 правовий, який зорієнтований на ознайомлення підростаючого покоління 

з правовими основами шлюбу та сім’ї, з обов’язками по відношенню до 

членів сім’ї а суспільства; 

 психологічний, який спрямований на формування у молоді поняття  

особистісного розвитку, ознайомлення молодих людей з особливостями 

психології міжособистісних відносин у сім’ї та шлюбі та розвиток у них 

навичок активної комунікації, почуттів, які необхідні для сумісного 

подружнього життя; 

 фізіолого-гігієнічний, направлений на вироблення знання про фізіологічні 

особливості чоловічого та жіночого організмів, особливостей статевого 

життя, питань особистої гігієни; 

 педагогічний, який має на меті сформувати у підростаючого покоління 

уявлення про значення сім’ї в вихованні дітей, її педагогічного 

потенціалу, виховних функціях батька та матері, особливості сімейного 

виховання; 

 господарсько-економічний, який спрямований на формуванні загального 

уявлення про бюджет сім’ї, культуру побуту, вміння вести домашнє 

господарство [20, С.127]. 

Проте важливим компонентом у розвитку стабільних шлюбних 

взаємовідносин є сімейні орієнтації молодих людей. Створення сім’ї для 

українських молодих людей все ще входить до переліку основних цінностей. 

Це підтверджується дослідженнями, які були проведені у 2004 році Державним 

інститутом сім’ї та молоді. З матеріалів щорічної Державної доповіді сім’ї та 

молоді у 2007 році, можна відстежити, що для жінок створення сім’ї є більшою 

цінністю аніж для чоловіків [77, С.37]. 
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Також, побутує думка, що проблеми у взаємовідносинах молодих пар 

можуть виникати через те, що поведінка таких пар стає все менш традиційною. 

До чинників, які впливають на вибір подружжям способу рольової взаємодії 

можна віднести: 

1. соціально-демографічні чинники; 

2. приналежність до певного соціального класу; 

3. стадії сімейного циклу; 

4. факт роботи дружини [36, С.182]. 

Раніше звичайною у сімейних взаємовідносинах виокремлювалось дві 

головні ролі: чоловік, який був лідером та головою в  сім’ї, батьком та жінка, 

яка займалась домогосподарством, народжувала та виховувала дітей. На 

сьогодні подружжям відбувається переосмислення та певна переорієнтація цих 

ролей. Чоловіку необов’язково бути основним годувальником сім’ї, він з 

легкістю може виховувати дітей та займатись домашнім господарством. 

Сучасна українська жінка все більше прагне до самореалізації не тільки в 

межах сім’ї, а й в суспільному та  професійному поприщі. Така нова орієнтація 

жінок може призводить до зміни традиційної структури сім’ї, підвищення 

вікової межі до вступу в шлюб та народження першої дитини та збільшення 

кількості неповних родин [13, С.82].  

Деякі молоді люди взагалі не бажають створювати родини. Такими є 

чоловіки віком від 15 до 19 років, від 20 до 24 років та жінки віком від 15 до 19 

років. Основні причини такої ситуації – це бажання зоставатися незалежним та 

професійно розвиватися без обтяжуючих умов. Часто українська молодь 

відкладає створення сімейних стосунків до закінчення терміну навчання та 

певного професійного визначення. На сьогодні середній вік вступу у шлюб 

зростає. У 2013 році він становив для чоловіків – 27,3 роки, а для жінок – 24,8 

роки [76, С.6].  

До соціально-правових проблем молодої сім’ї, які впливають на її 

стабільний розвиток, можна віднести: 

1. проблеми правового виховання молодих людей; 
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2. недостатня правова підтримка молодих родин. 

Проблеми медичного характеру також впливають на становлення та 

розвиток молодих сімей. Непідготовленість молодих пар до вступу в шлюб, 

недостатнє статеве виховання, – це впливає на недостатній рівень 

сформованості культури інтимних відносин, репродуктивну поведінку [22, 

С.126]. При дослідженні розлучення шведськими сімейними психологами було 

виявлено, що часто розпаду сім’ї передують хибні уявлення про те, на чому 

створюється та розвивається щаслива сім’я.   

На сьогоднішній день в Україні особливо гострим питанням для молодих 

сімей є народження дитини. Через численні проблеми молоді пари все частіше 

відкладають народження дітей до періоду, коли їх становище не стане більш 

стабільним. Сучасні молоді пари прагнуть як найбільше реалізувати себе в 

житті, професійному середовищі, молоді батьки все більше сприймають появу 

першої дитини як перешкоду в їх просуванні. Проаналізувавши  сімейних 

орієнтацій молоді в період з 1991 по 2011 рр. можна виявити, що молодь, в 

основному, орієнтована на створення небагатодітних родин. Оптимальним 

варіантом для більшості сімей є народження та виховання однієї дитини. 

Також, відмічається зростання бездітних пар [77, С.98]. 

Молоді сім’ї в Україні потребують допомоги та підтримки. Соціально-

економічні, соціально-психологічні, медичні та інші проблеми впливають як і 

на стабільний розвиток молодих родин, так і на українське суспільство в 

цілому.  

В Україні для підтримки молодих пар створено державних та 

недержавних установ, серед яких центри соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді, служби у справах неповнолітніх, кризові для жінок в Україні, Спілка 

захисту сім’ї та особистості та багато інших. Проте проблемою є те, що не всі 

молоді сім’ї добре проінформовані про роботу таких установ або ж не 

наважуються звернутися за допомогою у вирішенні сімейних питань до 

спеціалістів. Потрібно  сформувати в свідомості українського населення такий 

образ даних організацій, якому люди могли б довіряти, а також поширювати 
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інформацію про існування та роботу соціальних установ, які в кризовий момент 

життя зможуть надати швидку та якісну допомогу. 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

В цьому розділі було систематизовано основні теоретичні підходи до 

визначення шлюбно-сімейних взаємовідносин. До таких підходів можна 

віднести: символічний інтеракціонізм, конфліктологічний, структурний 

функціоналізм, ситуаційний підхід, інституціональний підхід, соціобіологія, 

радянська соціологія сім’ї. Було з’ясовано, які альтернативні шлюбні 

взаємовідносини зараз формуються у всьому світі, зокрема в Україні. До  

основних альтернативних форм сімейних взаємовідносин можна віднести: 

консенсуальні шлюби, серійна моногамія або «сезонний шлюб», відкритий 

шлюб, гостьовий або екстериторіальний шлюб, раціональний шлюб, 

одностатеві шлюби, комуна. Проте, проаналізувавши ці шлюбні 

взаємовідносини, можна прийти до висновку, що вони менш стабільні ніж 

офіційно зареєстрований нуклеарний шлюб. Їх поява – це наслідок зміни в 

уявленнях людей щодо інституту сім’ї.  

В ході дослідження було виокремлено наступні критерії, від яких 

відштовхувались дослідники при визначенні поняття «молода сім’я». До них 

можна віднести: вік подружньої пари, тривалість шлюбно-сімейних 

взаємостосунків, наявність дитини, психологічні, фізичні та репродуктивні 

особливості подружжя. З урахуванням психологічних та соціальних 

особливостей, було зроблено уточнення поняття «молода сім’я». Також, було 

визначено поняття стабільності молодої сім’ї.  

 Було проаналізовано кризові моменти функціонування сучасних 

українських молодих проблем та систематизовано основні блоки проблем, з 

якими молоде подружжя стикається після оформлення шлюбу. Визначено, як ці 

проблеми впливають на стабільність молодих пар.  
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РОЗДІЛ 2. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ЩОДО ПІДТРИМКИ МОЛОДИХ 

СІМЕЙ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ РОЗВИТКУ 

2.1. Характер соціальної політики щодо підтримки стабільності 

молодих сімей в Україні 

 

 

Складовою загальної політики держави є соціальна політика, яка 

спрямована на регулювання соціально-економічних умов життя суспільства. 

Метою соціальної політики є забезпечення стабільного розвитку суспільства та 

оптимального рівня добробуту його членів. Одним із найголовніших завдань 

соціальної політики є підтримка молодих сімей.  

На сьогодні в Україні молоді родини є об’єктами сімейної та молодіжної 

політики. На жаль, в нашій державі поки що не створена молодіжна сімейна 

політика, яка б була спрямована на підтримку та вирішення проблем саме 

молодих сімей.  

 Державна молодіжна політика – це один з напрямів загальної політики 

держави, яка безпосередньо впливає на молоду сім’ю, її розвиток, соціальний 

захист та забезпечення оптимальних умов для реалізації її демографічних і 

соціальних функцій [38, С.205]. Таке виокремлення молодої сім’ї у самостійну 

категорію та формування молодіжної сімейної політики сприятиме стабільності 

функціонування сімейних взаємовідносин у молодій родині.  

Нормативно-правове забезпечення молодих родин включає: 

1. Конституційне забезпечення; 

2. Молодіжне та сімейне законодавство; 

3. Галузеве законодавство. 

  В основному, правове забезпечення молодих сімей відбувається згідно з 

такими законами: Закон «Про сприяння соціальному становленню та розвитку 

молоді в Україні», Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», 

Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», 

Закон України «Про охорону дитинства», Закон України «Про попередження 
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насильства в сім’ї», Указ Президента «Про соціально-економічну підтримку 

становлення та розвитку студентської сім’ї» та ін. Проте ця нормативно-

правова база не є досконалою, що є поштовхом для подальшої її розробки та 

покращення.  

26 квітня 1991 року в Україні був створений Український науково-

дослідний інститут проблем молоді, який сьогодні має назву Державний 

інститут сімейної та молодіжної політики [24, С.50]. Метою створення цього 

інституту був комплексний моніторинг стану сімей та молоді в Україні, 

виокремлення вирішення їх нагальних проблем, розробка, впровадження та 

контроль за реалізацією спеціальних програм за для їх стабільного 

функціонування. 

 Соціальна підтримка – це система заходів та засобів, спрямована  на 

матеріальне забезпечення за рахунок державного та місцевих бюджетів, інших 

джерел фінансування громадян, які не набули з різних причин юридичного 

права пенсій, але потребують соціальної допомоги так, як не можуть вийти із 

скрутного становища. Соціальна підтримка надається у виді: 

 матеріальної допомоги; 

 соціального обслуговування; 

 різноманітних пільг [68, С.443]. 

Сучасна українська молода родина має масу проблем соціально-

економічного характеру, які часто заважають молодому подружжю повноцінно 

та незалежно будувати свої відносини. Матеріальна підтримка надто важлива 

для нормального стабільного розвитку молодих сімей. 

Не зважаючи на те, що сьогодні законодавство України гарантує молодій 

людині перше місце роботи після навчання, рівень безробіття серед молодих 

осіб є досить високим. Згідно з даними Державної служби статистики рівень 

зайнятості у віці від 25 до 29 років становив близько 71,1%. Цей показник був у 

два рази вищим, ніж в середньому серед всіх вікових груп (56%). В осіб віком 

від 15 до 24 років – 27,9%. Це пов’язано з тим, що саме цей період підпадає під 

навчання молодих осіб та й в такому віці молоді люди ще не мають 
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конкурентних переваг на ринку праці.  Згідно з даними Держкомстату у І 

півріччі 2015 року було офіційно зареєстровано 405 500 осіб віком до 35 років 

[80].  

 Проблеми з працевлаштуванням призводять до того, що загальний рівень 

забезпечення молодих людей є досить низьким. Законодавством встановлено, 

що Державна служба зайнятості України має  сприяти працевлаштуванню 

молодих осіб. У І півріччі 2015 року такою службою було працевлаштовано  

152 000 осіб молодого віку [26, С.15]. Проте слід враховувати, що ці дані 

можуть не повністю відображають ситуацію на ринку праці. Для нашої країни є 

характерним низькі початкові заробітні плати, які спонукають молодих 

спеціалістів шукати кращих умов для забезпечення гідних умов життя. Часто 

трапляється, що молоді люди працевлаштовуються неофіційно або ж взагалі 

виїжджають за межі нашої країни. 

На території нашої країни функціонують 17 молодіжних центрів праці. 

Також в Україні створено 4 районних, 10 міських центрів праці й більше як 100 

студентських секторів працевлаштування у ВНЗ. 

На сьогодні в Україні майже не існує державної підтримки 

підприємницької діяльності молодих людей. Молодим людям не можливо 

отримати кредит для відкриття своєї власної справи. Молодіжне 

підприємництво та його підтримка з боку держави могли б призвести до 

значного покращення як і економічного становища молодих людей, так і 

українського суспільства в цілому.  

Проблема власного житла є однією з найболючіших для молодих людей 

на сьогодні. Ціни на житло в Україні надто високі, тому зазвичай молоде 

подружжя орендує житло або проживає разом з батьками.   

Державою впроваджуються спеціальні програми, спрямовані на 

підтримку молодих сімей, зокрема на забезпечення їх житловою площею. Серед 

них можна виділити: 

 Державну програму «Молода сім’я»; 
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 Державну програму забезпечення молоді житлом на 2013 – 2017 

роки. 

Держана програма «Молода сім’я» від Ощадбанку України діє до 2016 

року та має на меті надання молодій родині житла на пільгових умовах. 

Скористатися такою програмою можуть молоді сім’ї без дітей, а також, молоді 

родини, які мають дітей [72]. 

Державна програма забезпечення молоді житлом на 2013 – 2017 роки має 

на меті забезпечення житловою площею не тільки молоді сім’ї України, вона 

поширюється і на молодих осіб до 35 років. Державою надається кредит для 

будівництва або ж реконструкцію житла терміном до 30 років. 

В Україні було створено Фонд сприяння молодіжному будівництву, 

головною метою якого була реалізація державної молодіжної житлової 

політики. Відповідно до Закону України «Про сприяння соціальному 

становленню та розвитку молоді в Україні» молоді сім’ї мають можливість 

отримати довгострокове державне кредитування на: 

 будівництво та купівлю житлових будинків та квартир; 

 оплату вступних пайових внесків при вступі до молодіжних 

житлових комплексів, житлових будівельних кооперативів; 

 обзаведення домашнім господарством [13, С.3]. 

Якщо молоде подружжя немає дітей, то кредит сплачують з 3% ставкою 

річних від суми заборгованості по кредиту. Для того, щоб взяти участь у цій 

програмі необхідно виконати такі кроки: 

1. перевірити, чи підлягаєте Ви під категорії громадян, на яких діє 

дана програма; 

2. звернутися за консультацією до регіонального управління 

Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд 

сприяння молодіжному житловому будівництву» та надати пакет 

необхідних документів; 
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3. обрати відповідну квартиру, яку бажаєте придбати та укласти 

угоду. Міністерством регіонального розвитку та будівництва 

України визначено перелік об’єктів будівництва. 

4. внести необхідні кошти на свій рахунок, в обсязі 70% вартості чи 

придбання доступного житла, отримати державну підтримку в 

обсязі 30% від вартості житла. 

У 2013 році цим фондом було  сформовано Єдиний державний реєстр 

громадян, які потребують поліпшення житлових умов. До цього реєстру 

планувалось внести наступні категорії громадян України: 

 облік громадян, яким необхідно поліпшення їх житлових умов; 

 облік громадян, які мають бажання вступити до житлово-

будівельного кооперативу; 

 облік громадян, які користуються правом на отримання соціального 

житла; 

 окремий облік депортованих осіб [48, С.103]. 

За для забезпечення вільного доступу для користування статистичною 

інформацією, яка міститься у Реєстрі створено окремий сайт, в якому 

представлена інформація  про сучасний стан цих категорій. Це дає змогу 

виявити рівень ефективності діяльності даного Фонду щодо забезпечення 

житлом необхідних житлових умов даних категорій. У 2013 та 2014 роках 

внесення даних до цього Реєстру було призупинено у зв’язку з недостанім 

фінансуванням та скороченням працівників, проте із 1 вересня 2015 року 

внесення даних було поновлено. 

Проте забезпечення житловою площею все ще залишається болючою 

темою для багатьох українських молодих родин. Програми, які спрямовані на 

вирішення цього питання мають недостатнє фінансування з боку держави та й 

механізм отримання таких пільг все ще є недосконалим.   

Студентська сім’я займає особливе місце серед молодих родин. Зазвичай 

подружжя в таких парах або один з подружжя продовжує навчатись. Правове 

регулювання таких сімей відбувається згідно з Указом Президента України 
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«Про соціально-економічну підтримку становлення та розвитку студентської 

сім’ї», Розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про заходи підтримки 

становлення та розвитку студентської сім’ї» та ін. 

Ці закони були спрямовані на покращення матеріальних та побутових 

умов студентської родини, створення сприятливих умов для працевлаштування 

такої сім’ї. 

Студентська молода сім’я була об’єктом вивчення таких науковців як В. 

Балцевіч, С. Бурова, Б. Говако, Т. Зубкова. 

Період студентства сприятливий для створення родини, бо ж саме в цей 

час є оптимальним для народження першої дитини, широкий вибір для 

знаходження партнера, практично однаковий рівень освіти та вік, практична 

відсутність різниці у ціннісних орієнтаціях і т.д. Всі фактори можуть слугувати 

для створення стабільних сімей, але студентські сім’ї на сьогодні вирізняються 

складними побутовими умовами, економічною несамостійністю та низьким 

рівнем держаної підтримки. В Україні студентським сім’ям: 

 надаються місця в гуртожитках; 

 виділяються грошові допомоги; 

 створюються можливості для поєднання навчання з сімейним  

життям та вихованням дітей. 

Проте надання молодим сім’ям місць в гуртожитку недостатньо 

регулюється з боку держави та потребує вдосконалення. Велика кількість 

вищих навчальних закладів не практикує закріплення однієї кімнати за 

молодими сім’ями на весь період їх навчання. 

Студентські сім’ї, на жаль, сьогодні багато в чому залежать від своїх 

батьків, які допомагають молодій родині як і в побутовому, так і в фінансовому 

плані. Проте, дослідження бюджету таких родин, проведені П. Звідріньшем 

вказують, що матеріально-побутові умови проживання таких родин є гіршими, 

ніж у молодих подружніх пар, які задіяні у виробництві [30, С.10]. 

Проте, з часом, вищі навчальні заклади розуміють важливість стабільного 

функціонування студентських родин. Одним з перших успішних кроків до 
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співпраці вищих навчальних закладів є створення на базі Сумського 

державного університету проекту «Університет, дружній до сім’ї». Даний 

проект фінансово підтримується Європейським союзом. Метою такого проекту 

стало: 

 надання можливості матерям-студенткам умов для поєднання навчання з 

сімейними зобов’язаннями; 

 напрацювання кращих практик для надання державної політики 

гендерно-справедливих можливостей поєднання навчання з сімейними 

обов’язками.  

Основними напрямками діяльності цього проекту є: 

 нагляд за дітьми студентів та викладачів університету. Було 

створено кімнату для батьків з дітьми «Студентський лелека», в 

якій працює соціальний педагог та волонтери, втому числі і з 

Сумського державного університету. На період складання 

студентами сесії за вимогою передбачено продовження робочого 

дня; 

 проведення консультування з соціальним працівником, психологом, 

медичним працівником (направлені на гармонізацію сімейних 

взаємовідносин, допомогу у вихованні та догляді за дитиною); 

 просвітницька діяльність (проведення різноманітних тренінгів, 

спільних семінарів для сімей, які мають дітей, організація заходів з 

нагоди Дня батька та Дня матері); 

 проведення наукових досліджень. У 2011 році було видано збірник 

«Соціальний портрет студентської сім’ї» [12, С.16]. 

Тож сьогодні в Україні на вирішення питань молодих родин направлені 

сімейна та молодіжна політика. Розглядаючи сучасний стан молодих сімей, 

зокрема студентські сім’ї, можна говорити про те, що така система державної 

підтримки є недосконалою та потребує певних змін.  

Доцільно було б формування в нашій державі молодіжної сімейної 

політики, яка б була направлена саме на молоду сім’ю, як окрему категорію, що 
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потребує особливої допомоги та підтримки. Також, сприятливі умови для 

української економіки створило б започаткування розвиток молодіжного 

підприємництва, яке б значно покращило ситуацію на ринку праці та 

матеріально-побутові умови молодих людей. 

 

2.1. Соціальне обслуговування як один із шляхів підтримки 

стабільних сімейних стосунків молодого подружжя в Україні 

 

Соціальне обслуговування молодих сімей в Україні здійснюється 

мережею державних закладів, які спрямовані на надання соціальної допомоги. 

Така система включає а себе соціальні служби, соціальні гуртожитки, соціальні 

центри матері та дитини, центри соціально-психологічної допомоги, центри для 

ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, центри соціально-психологічної реабілітації 

дітей та молоді з функціональними обмеженнями. 

Соціальна робота з молодою сім’єю – це система взаємодії державних та 

недержавних інституцій, яка має на меті поліпшити умови життєдіяльності 

молодої родини, розширити реалізацію її прав та свобод, забезпечити 

повноцінний фізичний, моральний, духовний розвиток та залучити молоде 

подружжя до трудового та суспільно-творчого процесу . 

За масштабом діяльності виділяють такі інституції, які займаються 

соціальною роботою: 

 міжнародні організації (Міжнародна організація праці, Дитячий 

фонд ООН та ін..); 

 загальнодержавні організації (Міністерство праці та соціальної 

політики, Державний центр соціальних служб для молоді та ін.); 

 регіональні організації (територіальний центр соціальної допомоги, 

районний відділ зайнятості населення та ін.). 

  За критерієм організаційних рівнів діяльності соціальних інституцій 

соціальної роботи виділяють:  



47 
 

1. створення політики та планування, окреслює рамки, в яких існують 

служби (Верховна Рада та місцеві ради, Адміністрація Президента, 

Кабінет Міністрів);  

2. забезпеченість всебічності та широкого територіального охоплення 

механізмів для організації та формування служб (міністерства та 

відомства);  

3. утворення системи, управління цією системою, опрацювання кола 

проблем (Державний центр зайнятості населення, Державний центр 

соціальних служб для молоді); 

4. розв’язання проблеми як окремої ситуації (працюють професіонали 

з клієнтами: лікарі, соціальні працівники у відповідних установах та 

службах);  

5. розв’язання проблеми як вимоги (інформаційні, консультативні 

служби, відділи, які визначають суть проблеми та спрямовують 

клієнтів до відповідних спеціалістів) [71, C.143]. 

Кабінету Міністрів, який формується Верховною Радою, 

підпорядковуються такі Міністерства: 

 Міністерство праці та соціальної політики; 

 Міністерство у справах сім’ї та молоді; 

 Міністерство охорони здоров’я; 

 Міністерство освіти; 

 Міністерство внутрішніх справ; 

 Міністерство з надзвичайних ситуацій; 

 Міністерство фінансів. 

До центральних органів виконавчої влади України належать: Державна 

міграційна служба України, Державна пенітенціарна служба України, Державна 

служба з питань інвалідів та ветеранів України, Державна служба зайнятості 

України, Державна служба України з контролю за наркотиками, Державна 

служба України з лікарських засобів, Державна служба України з питань 
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протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань, 

Державна інспекція з питань захисту споживачів, Державна інспекція з питань 

праці, Пенсійний фонд України. 

Міністерствам підпорядковуються державні адміністрації, які є місцевим 

органом виконавчої влади. Вони вирішують питання соціально-економічного 

розвитку відповідних територій; науки, освіти, культури, охорони здоров'я, 

фізкультури і спорту, сім'ї, жінок, молоді та неповнолітніх; соціального 

захисту, зайнятості населення, праці та заробітної плати та ін. 

Державним адміністраціям підпорядковуються: центри соціальних служб, 

державні заклади соціального забезпечення, територіальні відділи соціальної 

допомоги, будинки малятка, діагностичні установи, лікарні, санаторії, виправні 

заклади, дитячі розподільники, державні притулки, інтернати для дітей, кімнати 

тимчасового перебування і т.д. 

Соціальні служби складаються з підрозділів, кожен з яких функціонує 

відповідно до поставлених перед ним задач. Можна виокремити такі підрозділи 

в соціальній службі на прикладі Державної соціальної служби України: 

 Управління розвитку суб’єктів соціальної роботи в регіонах; 

 Відділ стратегічного планування та моніторингу; 

 Відділ правового забезпечення та супервізії; 

 Відділ зв’язків з громадськістю та комунікації; 

 Управління соціальної роботи; 

 Відділ соціальної реабілітації та соціального обслуговування; 

 Відділ профілактики та інспектування; 

 Відділ фінансово-економічного й матеріального-технічного 

забезпечення. 

Всі ці відділи утворюють одну систему, яка забезпечує надання 

соціальних послуг потребуючим верствам населення. 
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Соціальна служба – це організація, яка надає соціальні послуги особам, 

які перебувають у складних життєвих ситуаціях і потребують у вирішенні своїх 

проблем сторонньої допомоги та підтримки.  

Соціальна служба не завжди володіє ресурсами, необхідними для її 

ефективного функціонування. Ресурси можна отримати з різних джерел. До 

основних джерел отримання ресурсів для соціальних служб можна віднести: 

 центральні органи влади; 

 місцеві органи влади; 

 органи самоврядування; 

 політичні діячі; 

 засоби масової інформації; 

 комерційні організації; 

 громадські організації; 

 міжнародні фонди, місцеві фонди; 

 отримувачі соціальних послуг та їх родини та ін. 

Для більш ефективного надання послуг соціальні служби взаємодіють 

між собою та беруть участь у: 

 процесі оцінки потреб потенційних отримувачів послуг на 

договірній основі; 

 процесі надання послуг як члени мультидисциплінарної команди; 

 організації та проведенні інформаційних заходів, конференцій, 

нарад тощо; 

 роботі дорадчого органу; 

 здійснюють обмін методичною літературою та довідковими 

матеріалами; 

 за потреби здійснюють направлення чи перенаправлення [27, С.35]. 

Конкуренція між соціальними службами за ресурси, клієнтів дає змогу 

покращити систему надання послуг, сприяє розвитку соціальних організацій. 
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Сучасні соціальні служби в Україні потребують не тільки додаткового 

фінансування, а й правильної організації їх діяльності. На сьогодні в 

українських соціальних службах не налагоджений такий механізм управління, 

який сприяв її ефективній роботі. Нажаль, в нашій державі тільки починає своє 

існування така професія як менеджер соціальної роботи. 

Такі менеджери мають враховувати всі тенденції розвитку суспільства, 

слідкувати за змінами, які відбуваються в ньому та приймати належні засоби 

задля адаптації соціальних організацій. Без цього соціальні організації не 

зможуть надавати якісні послуги, які буде вимагати суспільство. 

До основних технологій соціальної роботи з молодою сім’єю відносять: 

1. соціальна профілактику; 

2. соціальну діагностику; 

3. соціальне консультування; 

4. соціальну реабілітацію; 

5. соціальний патронаж. 

Соціальна профілактика – це комплексна робота, яка має на меті 

своєчасне виявлення та запобігання негативних тенденцій у психологічному, 

соціальному розвитку дітей та молоді, підтримку і захист їх нормального рівня 

життя та здоров’я [61, С.326].  

Важливим етапом у побудові стабільних сімейних стосунків молодих 

сімей є попередня підготовка молоді до сімейного життя.  

Така підготовка включає в себе формування у молодих людей сталих 

звичок про здоровий спосіб життя, розвиток комунікативних навичок, 

формування статево-рольової ідентифікації, духовного та статевого виховання, 

розуміння  важливості та вміння планувати сім’ю, обізнаність про важливість 

збереження репродуктивного здоров’я тощо. 

Така соціальна робота проводиться серед учнів, студентів, молодих пар, 

які бажають юридично узаконити свої відносини. У цей процес включено 

безліч спеціалістів, серед них: соціальні працівники та педагоги, психологи, 

юристи, наркологи і т.д. 
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З метою підготовки жінок до майбутнього сімейного життя В Україні 

створюються вечірні жіночі гімназії, які зараз діють у Чернівецькій, 

Рівненській, Волинській та Полтавській областях.  

Жіноча гімназія у Чернівцях дає змогу молодим жінкам віком від 14 до 17 

років відвідати лекції та практичні заняття з різноманітних курсів, серед який 

курси з психології спілкування, основ самооборони, театрального мистецтва. 

Навчання в такій гімназії доповнюється благодійними акціями, цікавими 

екскурсіями та майстер-класами.  

У Донецькій області було створено Школу майбутніх наречених, яка 

займається підготовкою учнів до подружнього життя. 

Також в Україні створюється мережа Служби знайомств та Служби 

сприяння шлюбам, які мають на меті допомогти знайти молодій людині 

підходящого шлюбного партнера. 

В Україні за для вдосконалення соціальної підтримки молоді щорічно 

проводиться конкурс 76 програм, які мають на меті виявити та вирішити 

сучасні проблеми молодих родин.  

Соціальними службами на період до 2016 року планується створення 

спеціальних курсів для підготовки молодих осіб до сімейного життя. 

Планується залучувати кожного року не менше, як 20 молодих сімей до цих 

програм та створення для них спеціальних інформаційних матеріалів. Такі 

курси, на думку експертів, допоможуть скоротити кількість розлучень в 

молодих родинах. 

З молодими людьми, які бажають офіційно зареєструвати свої відносини 

та подають заяву до уповноважених органів проводиться індивідуально-

групова робота (надаються консультації щодо побудови системи сімейних 

відносин, планування сім’ї тощо). 

 Соціальні служби співпрацюють з органами РАЦСу, де часто надають 

молодому подружжю інформаційні пам’ятки з порадами щодо вирішення 

складнощів сімейного життя. 
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Соціальна діагностика – це комплексна діяльність, яка має на меті 

визначити рівень соціального благополуччя і соціального здоров’я певного 

мікросоціуму [62, С.164]. 

Соціальна консультація – це комплексна робота, яка має на меті 

інформування клієнта, який звернувся до соціальної організації про шляхи і 

засоби вирішення тих проблем, які їх турбують [16, С.126]. 

Створення молодої сім’ї – це етап, який не можливий без виникнення 

складнощів, які потрібно вирішити аби сім’я мала стабільні та здорові 

стосунки. Напрям соціальної роботи із стабілізації сімейних стосунків включає 

в себе діяльність соціальних центрів для молоді, які спрямовані на виявлення та 

вирішення проблем сімейного життя та мають на меті допомогти молодому 

подружжю їх вирішити та зробити все аби не допустити розірвання відносин. 

До основних форм роботи можна віднести: консультативні пункти та кабінети. 

Підготовка та робота з батьками у вирішенні проблем сімейного 

виховання спрямована на підтримку молодого подружжя, яке бажає народити 

дитину або ж вже її має. Цей напрям включає в себе попередню психолого-

педагогічну підготовку до народження дитини, вирішення проблем виховання 

дітей різного віку, ознайомлення подружжя із методами сімейного виховання і 

т.д. Формами роботи є: школи молодих матерів, школи батьківської підтримки, 

Телефони довіри, консультативні пункти.  

Також створюється система Служб підтримки молодої сім’ї, Служби 

адаптації молодої сім’ї (Донецька область), консультативні центри з питань 

молодіжного кредитування (Чернівецька, Миколаївська та Харківська області). 

Одною з ефективних форм роботи з студентською сім’єю є формування 

мережі Клубів студентських сімей. Такі організації було створено у Рівненській 

та Закарпатській областях. 

Соціальна реабілітація – це комплексний напрям роботи, який має на меті 

відновлення морального, психологічного, фізичного стану певної категорії 

людей, спрямування їх індивідуальної чи колективної поведінки у відповідність 

із загальноприйнятими суспільними нормами [52, С.219].  
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Важливою  проблемою молодого подружжя є нерозуміння ними 

значущості сім’ї, її стійкості, невміння правильно вирішувати конфліктні 

ситуації, врегульовувати відносини з партнером та родичами. На допомогу 

молодій сім’ї приходить велика кількість спеціалістів, серед них лікарі, юристи, 

психологи, соціальні педагоги та соціальні працівники. Останні відіграють 

значущу роль у вирішенні проблем молодих сімей.  

Соціальна реабілітація молодих сімей спрямована на: 

 вирішення різноманітних сімейних конфліктів; 

 подолання кризових станів сімейних взаємовідносин; 

 подолання дисгармонії у подружніх відносин, як являються 

наслідками важких захворювань, майнових витрат, нервово-

психологічних захворювань; 

 надання допомоги та підтримки подружжю або одному з його 

членів, що мають стійку залежність від алкогольних або 

наркотичних речовин; 

 надання допомоги одному з членів подружжя, який повернувся з 

місць позбавлення волі; 

 надання підтримки та допомоги одному з членів подружжя в разі 

його повернення з місць проходження військової служби [52, 

С.221]. 

Соціальний патронаж –  це однин з напрямків соціально-педагогічної 

роботи, який має на меті супровід сімей, яким необхідна систематична 

підтримка, підтримання нормальних умов життєдіяльності, які необхідні для 

функціонування родини. 

Соціальний супровід сім’ї починається після проведення соціального 

інспектування. Якщо в результаті соціального інспектування отримано 

інформацію, яка свідчить про складні життєві умови, дорадчим органом може 

бути прийнято рішення про взяття такої родини під соціальний супровід 

[61Ошибка! Источник ссылки не найден., С.54].  
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Взяття під соціальний супровід можливо тільки за взаємною згодою сім’ї 

або одного з її членів. Тільки після цього Центром соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді видається відповідний наказ та відбувається взяття такої родини 

або одного з її членів під соціальний патронаж. Наступним кроком є складання 

індивідуального плану, в якому відбувається оцінка основних потреб та 

проблем, формування конкретних засобів та заходів, які мають на меті 

подолання цих проблем та забезпечення нормального функціонування сім’ї.  

Ефективною формою роботи з молодою родиною є Клуб молодої сім’ї, 

який є самостійним об’єднанням. Всього по Україні нараховується 158 таких 

клубів. Ці клуби направлені на організацію вільного часу молодого подружжя, 

вирішення їх певних проблем, підтримки стабільності сімейних 

взаємовідносин, допомогу молодому подружжю у вихованні дітей. 

Соціальні працівники, звичайно, виконують величезну кількість завдань 

аби допомогти молодій сім’ї, але цього не досить аби повністю задовільнити 

потреби даної категорії, так як з кожним днем розвитку нашої країни 

виникають нові проблеми, які потребують нагального розв’язання. Потрібно 

постійно вдосконалюватись, опановувати нові методи та технології роботи. Для 

цього не потрібно нехтувати закордонним досвідом, необхідно постійно 

проводити семінари та тренінги для соціальних працівників, відслідковувати 

зміни, які відбуваються з даною категорією та інше. 

Тож аби забезпечити нормальні умови для функціонування молодих 

сімей потрібно покращити їх соціальний і правовий захист. Для цього потрібно 

більш глибоко досліджувати дану категорію, відслідковувати її стан, проблеми, 

які виникають, контролювати інформаційну доступність для даної категорії 

різних соціальних виплат та допомог, вдосконалювати роботу державних та 

недержавних закладів, які співпрацюють з молодими парами, переймати довід 

інших країн та адаптувати його до наших реалій, створювати нові методики 

роботи з молодим подружжям.  

Однією з найбільших проблем закладів соціального обслуговування в 

Україні є недостатня інформованість населення про їх діяльність. Часто молоді 
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люди та сім’ї, які мають проблеми навіть не розглядають можливості 

звернутися до соціальних служб та інших закладів за для отримання допомоги. 

Складнощі, які у них виникають вони вирішують самотужки або ж за 

допомогою близького оточення. Такий підхід до вирішення проблем не завжди 

є ефективним та інколи призводить до виникнення ще більших проблем. 

Закладам соціального обслуговування населення України потрібно проводити 

активну рекламу, яка б була спрямована на активне інформування про 

функціонування таких установ та формування  у населення довірливого 

ставлення до їх роботи. 

 

2.2. Зарубіжний досвід підтримки стабільного розвитку молодих родин 

 

Соціальна політика, яка діє по відношенню до інституту шлюбу потребує 

вдосконалення. Про це свідчать тенденції, які можна спостерігати у країнах 

Західної Європи. На сьогоднішній день у таких країнах можна спостерігати 

наступну ситуацію: 

1. зменшення чисельності шлюбів; 

2. підвищення середнього віку до вступу в шлюб; 

3. збільшення кількості консенсуальних шлюбних відносин; 

4. зниження рівня народжуваності; 

5. орієнтація населення на створення малодітних родин; 

6. збільшення кількості дітей, народжених поза шлюбом; 

7. поширення такого явища як добровільна бездітність [42, С.346]. 

Таку ситуацію у країнах Західної Європи вчені називають «другим 

демографічним переходом», який характеризується змінами в ціннісних 

орієнтаціях суспільств та уявленнях про вік вступу в шлюб та створення 

сімейних взаємовідносин.  

Для молоді та молодих сімей, не залежно від того, в якій країні вони 

проживають залишаються актуальними проблеми забезпечення житлом та 

працевлаштування. Всі країни регулюють ці питання по-різному. За звичай, для 
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вирішення житлового питання державою надається або пільгове житло або 

впроваджується програма іпотечного кредитування.  

Проблема з працевлаштуванням молоді вирішується дещо інше. 

Державами або взагалі  не втручається в працевлаштування молодих людей, або 

ж певним чином допомагає їм. 

У Франції добре розвинена система соціальної допомоги. Існують закони, 

які врегульовують ринок надання соціального житла на пільгових умовах 

певним категоріям, в тому числі в молодим сім’ям. Касою сімейних допомог 

виділяються певні кошти для працевлаштування молоді. Фінансовою комісією 

Національної асамблеї Франції до 2050 року основними стратегічними 

напрямками було обрано підвищення рівня зайнятості в країні та  надання 

молодим людям житла та допомоги. 

У 2006 році державою була надана підтримка роботодавцям, які уклали 

угоду з молодими спеціалістами, що мали низький рівень кваліфікації, 

проживали в приміських зонах або не мали вищої освіти. 

Також, активну роль у вирішенні проблем молоді Франції відіграють 

громадські організації, які зареєстровані в Міністерстві молоді та спорту. Такі 

громадські організації сприймаються державою як потенційні партнери та 

мають можливість звертатися до державних організацій за допомогою у 

фінансуванні та реалізації соціальних проектів [45, С.126].  

Соціальна політика Франції всіляко сприяє розвиткові молодих осіб. 

Державними та недержавними організаціями створено ряд соціальних програм, 

які направлені на підтримку даної категорії.  

Серед них можна відзначити такі напрямки як підтримка молодіжного 

кінематографу (виділення коштів на створення та розповсюдження якісного 

кіно, яке б розвивало художні смаки молодих людей, організація 

кінофестивалів), виділення коштів на створення молодіжної програми, яка б 

заохочувала читання книг. В країні створено мережу міні-бібліотек в 

соціальних центрах та центрах проведення дозвілля, таборах відпочинку. Також 

було ухвалено національну премію за найкращі твори молодих людей. Для 
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молоді, особливо для бідної, державою було створено видачу «спортивних 

купонів» аби дана категорія населення могла займатися спортом. 

Молодіжна політика у Великобританії координується Управлінням по 

роботі з молоддю Міністерства освіти та міністерським Комітетом у справах 

дітей та молоді. 

У Великобританії за для вирішення проблеми працевлаштування та 

безробіття молодих громадян створено програму «Новий курс для молодих 

людей», яка допомагає молодим особам із вибором професійної діяльності, 

враховуючи їх індивідуальні потреби. Також, існують такі програми для 

підтримки молодих людей як: 

 «Добровільні партнери»; 

 «Додаткова громадянська освіта»; 

 «Навчання та підприємство» та ін. 

Соціальною політикою Великобританії створюються сприятливі умови 

для обрання професійної діяльності молодих людей та надається певна 

підтримка у працевлаштування. Така політика спрямована на формування 

незалежної від держави молоді. Держава гарантує підтримку молоді віком від 

17 до 19 років. У країні існує низка кредитів для отримання професійної 

підготовки молоді та фінансова підтримка молоді, що навчається в денних 

відділеннях та проживає разом з батьками. Тож держава всіляко підтримує та 

стимулює отримання молодими людьми вищої освіти.  

На 2004 рік тільки близько 10% населення Швеції складають молоді 

люди. Відповідно до статистичних даних нараховувалось близько 1,4% 

молодих людей віком від 13 до 25 років. Тож соціальна політика цієї країни 

була направлена на підтримку та розвиток даної категорії населення. 

Молодіжною політикою Швеції було визначено такі основні принципи: 

 при розробці молодіжної політики необхідно враховувати знання та 

досвід самих молодих людей; 
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 гарантування молоді гідних умов життя, в тому числі високі 

стандарти в сферах охорони здоров’я та соціального 

обслуговування; 

 застосовувати до кожної молодої людини індивідуальний підхід, за 

якого можливе сприяння розкриття потенціалу кожної особистості; 

 соціальна політика має бути орієнтована на забезпечення 

незалежності молодого поколінь [45, С.126]. 

У Швеції молодіжна політика координується Міністерством культури. 

Активну роль у вирішенні питань молоді відіграють Державна молодіжна рада 

та молодіжні ради на муніципальному рівні.   

Центральним правлінням Швеції визначається загальна сума витрат, які 

потім розподіляються між місцевими органами влади. Місцеві органи влади 

приймають відповідні рішення щодо оптимального розподілу отриманих 

коштів. 

Одним із основних напрямків соціальної молодіжної політки Швеції є 

створення рівних стартових можливостей для молодих людей з різних верств 

населення. Тож особлива увага приділяється роботі з молоддю з 

неблагополучних родин.  

В 2006 році було проведено моніторинг, основною ціллю якого було 

виявлення ефективності  реалізації молодіжної політики. Однією з частин 

такого моніторингу була перевірка рівня інформованості муніципальних 

органів влади про молодих людей до 20 років, які потребують 

працевлаштування після закінчення навчання. 

Значну роль в реалізації молодіжної політики цієї країни відіграють 

недержавні організації. У 1949 році в Швеції був сформована Національна рада 

молодіжних організацій. В склад такої ради входять різноманітні молодіжні 

організації (політичні, релігійні, орієнтовані на захист навколишнього 

середовища і т.д.). До пріоритетних напрямків діяльності цієї ради можна 

віднести: 
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 представлення інтересів молоді на загальнодержавному і 

міжнародному рівнях;  

 розвиток міжнародного співробітництва з молодими людьми із 

різних країн Європи [62, С.196]. 

У Швеції проблема працевлаштування та професійної підготовки 

вирішується на локальному рівні, з врахуванням особливостей місцевого ринку 

праці та кадрових запитів бізнесу. Шведська система молодіжної політики 

спрямована на вирішення проблеми на тому рівні влади, де вона буде 

найефективнішою. Шведською системою молодіжної політики передбачається 

залучення до вирішення проблеми з працевлаштуванням громадських 

організацій, які діють на одному рівні з державою.  

Для молодих людей в Польщі розроблена система адресного іпотечного 

кредитування. Головною умовою для отримання житла є внесення 5% суми  від 

вартості житла, решту молоді люди виплачують пізніше. 

З 2014 року у Польщі діє спеціальна програма «Квартира для молодих», в 

якій можуть прийняти участь не тільки молоді сім’ї, а й самотні люди віком до 

35 років, які не мають власного житла. 

В Сполучених Штатах Америки існує ряд програм для отримання 

пільгового житла для незаможних громадян, до яких за певних умов можуть 

відноситись молоді родини. Діяльність цих програм поширюється на всі штати. 

Наданням пільгового житла займаються: 

 Федеральна національна іпотечна асоціація; 

 Федеральна корпорація по житловому кредитуванні [51, С.29]. 

Федеральна національна іпотечна асоціація була створена ще в 1968 та за 

цей час допомогла отримати житло більше 50 мільйонам американських родин. 

У 2000 році цією асоціацією був обраний напрям на забезпечення житловою 

площею протягом 10 років близько 18 мільйонів родин.   

Соціальна політика Німеччини щодо молодих сімей координується 

Міністерством у справах сім’ї, людей похилого віку, жінок та молоді. При 

цьому Міністерстві функціонує відділ, який безпосередньо займається 
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проблемами молодих людей та саме ним розробляється щорічний план 

молодіжної політики.  

У Німеччині молодь поділяють на дві групи: 

 безпосередньо молоді люди віком від 14 до 18 років; 

 молодь віком від 18 до 27 років [50, С.233]. 

Кожна з цих груп має свою специфіку і як наслідок, свої потреби. Тож на 

підтримку кожної групи було створено спеціальні соціальні програми. 

У Німеччині функціонує 6 великих громадських організацій, які 

забезпечують та підтримують соціальну роботу з молодими особами. Держава 

покладає майже всі повноваження на установи громадських організацій. 

Однією з найбільших є організація «AWOV», мережа якої поширюється майже 

на всю територію держави. Якщо ж для вирішення якогось завдання не 

знаходиться відповідної громадської організації, то замовлення 

переадресовується до муніципальних служб. 

Для відбору громадської організації, яка буде займатись муніципальним 

замовленням, проводиться конкурсний відбір. 

На сьогодні в Німеччині всі молоді люди можуть отримати спеціальність, 

навчання таких людей часто пов’язують з активною працею на підприємствах. 

Раніше проводилась активна соціальна реклама, яка була направлена на 

популяризацію серед всіх верств населення професії робочого та майстра 

певної спеціальності. Зараз ці професії є одними з найпопулярніших. 

На федеральному рівні в Німеччині прийняті два закони, які направлені 

на взаємозв’язок молодої людини як і з підприємством, так і навчальним 

закладом. Ці закони мають назву Закон «Про професійне навчання» та 

«Ремісниче укладення». Ці закони визначають список підприємств, які будуть 

задіяні в участі у програмі професійного навчання [50, С.236].  

У Німеччині також діє договір про захист молодих людей від шкідливого 

впливу ЗМІ. 
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Також державою впроваджено для молодих людей до 20 років діє 

безкоштовне стоматологічне страхування при чому воно поширюється  як і в 

державних, так і приватних дантистів. 

У КНР створюються сприятливі умови для залучення молодих людей до 

трудової діяльності. На території КНР діє Всекитайська федерація молоді, яка 

направлена на формування та реалізацію різних освітніх компаній для молоді 

країни. Ця організація позитивно впливає на підтримку працевлаштування 

безробітних молодих громадян та молодих людей, які закінчили навчання у 

вищих навчальних закладах. Всекитайською федерацією молоді надаються 

мікропозики та проводиться навчання, інформування молоді про 

підприємництво [55, С.116]. 

Для студентів державою створюються на період літніх канікул спеціальні 

трудові табори, у яких молоді люди займаються сільськогосподарською 

діяльністю та набувають корисних навичок колективної праці. Робота у таких 

таборах оплачується. Що дозволяє молодим людям не тільки отримати 

додаткові професійні вміння, а й стати на певний термін фінансово 

незалежними від батьків. 

В Японії особлива увага звертається на покращення соціальних умов для 

молодих людей. Держава спільно з корпораціями спрямовує свої сили на 

обмеження доступу для молодих до небажаних матеріалів в ЗМІ та Інтернеті. 

Можна відзначити високий рівень довіри молодих людей до держави. У Японії 

мінімальна заробітна плата японця вища, а ніж у приїжджих громадян 

[53Ошибка! Источник ссылки не найден., С.152]. 

У різних країнах світу при виникненні певних складнощів у подружньому 

житті сім’я часто звертається за допомогою до сімейного психолога чи 

консультанта, який в змозі надати висококваліфіковану допомогу та врятувати 

сім’ю від розпаду. Проте, на жаль, в Україні така практика є не дуже 

поширеною.  

Соціальна політика, яка проводиться щодо підтримки молодих сімей в 

Україні потребує певного реформування, з врахуванням досвіду інших країн. 
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На  вирішенні проблем працевлаштування молодих людей в інших країнах 

величезну роль відіграють державні та недержавні програми, які спрямовані на 

допомогу молодим людям у виборі роду діяльності. Також працевлаштуванню 

молоді сприяє її участь у громадських організаціях, діяльність профспілок, 

молодіжне кредитування, навчання, яке відбувається разом з активною 

практикою на виробництві, створення трудових таборів, які дозволяють 

отримати перші навички професійної діяльності для молодих людей. 

Кожна країна має свою систему підтримки молодих людей. Україні для 

необхідно розробити свій власний шлях забезпечення допомоги молоді та її 

родинам, який би відповідав культурним, історичним, політичним та 

економічним особливостям. Проте, нехтувати не треба нехтувати досвідом 

інших держав. Варто пам’ятати, що молоді люди та їх родини є не тільки 

вразливою категорією населення, а й завжди була найактивнішою та найбільш 

сильною рушійною силою. Для покращення ефективності підтримки молодих 

людей та їх сімей доцільно було б створення молодіжних громадських 

організації, які б приймали активну участь в формуванні і реалізації молодіжної 

та сімейної політики. Такі організації активно діють майже у всіх країнах 

Західної Європи. В Україні на сьогодні, звісно, існують такі організації, але їх 

діяльність не можна назвати досить ефективною. Важливо, щоб створювались 

такі умови, за яких молоді б люди в Україні розуміли, що громадські молодіжні 

організації – один з способів змінити їх життя на краще та активніше вступали 

до таких організацій. 

Поєднання навчання та праці молодих людей в установах, в організаціях 

та на підприємствах сприяло б отриманню молодими людьми не тільки 

теоретичних уявлень про працю, а й здобуття ними необхідних практичних 

навичок, певного професійного досвіду, який молодь могла застосувати в 

майбутньому. Проте, для того, щоб впровадити таку систему необхідно 

провести велику кількість реформ, які будуть занадто економічно затратними 

для нашої країни.  Проте, наша країна могла б створювати тимчасові робочі 

місця для молодих людей на період літніх або зимових канікул, як це 
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впроваджено в КНР. Це б допомогло молодим особам набути певних 

професійних навичок та тимчасової незалежності молоді від своїх батьків. 

Також, це б сприяло розумінню молодих людей сутності праці та свого 

трудового потенціалу. 

Унікальною в своєму роді є молодіжна політика Швеції, яка передбачає 

індивідуальний підхід до кожної молодої особи. Проте, така політика є 

наслідком того, що в країні частка молодих людей серед всього населення 

незначна. В Україні до молодих людей забезпечити вкрай складно. Це зв’язано 

як і з значною кількістю молоді, так і з проблемами фінансування.  

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

Молоді сім’ї в Україні є об’єктом молодіжної та сімейної політики. За для 

забезпечення підтримки молодих сімей розроблено нормативно-правова база, 

яка включає в себе конституційне забезпечення, молодіжне та сімейне 

законодавство, галузеве законодавство. В процесі аналізу цієї нормативно-

правової бази виявлено, державне сприяння щодо надання молодим людям 

першого місця роботи, унормування державою умов праці молоді. Проте, 

дивлячись на рівень молодіжного безробіття, можна зробити висновок про 

недостатній рівень ефективності такої підтримки. Було запропоновано створити 

умови для молодіжного підприємництва, яке б значного покращило як і 

економічне становище молодих людей, так і становище всього українського 

суспільства в цілому.  

Так, як важливою умовою для стабільного функціонування молодої 

родини є соціально-побутові умови, а молоді люди в Україні не достатньо 

забезпечені житлом, державою був створений Фонд сприяння молодіжному 

будівництву, який забезпечував реалізацію державної молодіжної житлової 

політики. Попри роботу Фонду, було виявлено, що більшість молодих пар все 

ще не має свого власного житла. 

В ході роботи було виявлено, що соціальна підтримка даній категорії 

надається у вигляді: матеріальної допомоги, соціального обслуговування; 

різноманітних пільг. Соціальне обслуговування в Україні щодо даної категорії 
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здійснюється мережею державних закладів, які мають на меті забезпечення 

соціальної допомоги та підтримки. В процесі роботи було виокремлено такі 

технології соціальної роботи з молодою сім’єю як соціальна профілактика, 

соціальна діагностика, соціальна консультація, соціальна реабілітація та 

соціальний патронаж. Ефективність роботи системи соціального 

обслуговування в Україні не є досить високою. Покращенню ситуації сприяли б 

підвищення рівня організованості, пошук додаткових джерел фінансування, 

активна соціальна реклама та ін. 

Особливої підтримки потребує студентська сім’я. В процесі роботи було 

виявлено, що в Україні студентським родинам надаються місця в гуртожитках, 

виділяються грошові допомоги, створюються можливості для поєднання 

навчання з сімейним  життям та вихованням дітей. Слід відмітити створення в 

Україні проекту «Університет, дружній до сім’ї» на базі Сумського державного 

університету, який створює умови для повноцінного функціонування 

студентських родин, суміщення їх життя та навчання шляхом організації 

нагляду за дітьми студентів та викладачів університету, проведення 

консультування з соціальним працівником, психологом, медичним працівником 

та ін. 

В процесі аналізу соціальної політики щодо молоді та їх родин країн 

Західної Європи, США, Японії та КНР були виявлено основні моменти, які б 

сприяли  підвищенню рівня ефективності соціальної політики в Україні. Було 

визначено, що створення молодіжних громадських організації, які б приймали 

активну участь в формуванні і реалізації молодіжної та сімейної політики на 

одному рівні з державою.  
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РОЗДІЛ З. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ФАКТОРІВ 

СТАБІЛЬНОСТІ МОЛОДИХ СІМЕЙ ТА ВПЛИВУ СОЦІАЛЬНОЇ 

ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ НА ЇХ ПІДТРИМКУ(НА ПРИКЛАДІ МОЛОДИХ 

РОДИН М. КИЇВ) 

 

 

1.1. Проблема дослідження. 

Стабільний розвиток України безпосередньо залежить від нормального та 

благополучного формування взаємовідносин у молодій сім’ї. На сьогодні 

можна прослідкувати такі тенденції у шлюбних взаємовідносинах як зростання 

кількості консенсуальних шлюбів, збільшення кількості розлучень, орієнтації 

молоді на малодітну сім’ю, підвищення середнього віку вступу до шлюбу. Така 

ситуація негативно відображається на розвитку всього українського 

суспільства. 

Стабільність стосунків у сім’ї залежить від зовнішніх та внутрішніх 

чинників. Проблеми в економічній, політичній та соціальних сферах негативно 

впливають на функціонування молодих сімей та призводять до виникнення в 

них багатьох проблем. Навіть засновані на взаємній любові та взаємоповазі 

стосунки можуть не витримати таких проблем.  Нестабільність у сімейних 

взаємовідносинах є причиною розпаду багатьох українських молодих пар.  

1.2. Мета дослідження полягає в тому, щоб проаналізувати, які головні 

чинники впливають на стабільність подружніх взаємовідносин молодих пар та 

виявити, який вплив має соціальна політика України на їх підтримку. 

1.3. Задачі дослідження: 

1. з’ясувати, як інформанти оцінюють їх економічні та побутові умови 

життя та ступінь впливу таких умов на сімейні відносини;  

2. виявити, з якими основними психологічними проблемами молоді 

пари стикаються після офіційної реєстрації своїх взаємовідносин та 

якими основними шляхами вони їх вирішують; 
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3. з’ясувати, чи планують інформанти мати дітей та на скільки, на їх 

думку, народження дитини вплине на сімейні стосунки;  

4. визначити, як впливає здоров’я інформантів на стабільність їх 

взаємостосунків; 

5. з’ясувати, як сприймають свої сімейні відносини інформанти, чи 

вважають їх стабільними; 

6. з’ясувати, на скільки ефективною є сучасна соціальна політика 

України щодо підтримки молодих родин. 

1.4. Об’єкт (за критерієм носія проблеми): молоді сім’ї в Україні. 

1.5. Предмет: вплив соціальної політики на підтримку стабільності 

молодих сімей. 

1.6. Інтерпретація базових понять: 

Шлюб – це добровільний та рівноправний союз між чоловіком і жінкою, 

який визнаний суспільством та державою, зорієнтований на створення сім’ї. 

Молода сім’я – це сім’я, від офіційної реєстрації відносин до трьох років 

спільного життя, за умови, якщо вік кожного члена подружжя не перевищує 35 

років.  

Стабільність молодої сім’ї – це міцність та стійкість системи 

взаємовідносин молодої сім’ї, що забезпечуються задовільними соціально-

економічними та соціально-психологічними умовами в сімейному середовищі 

та сприятливому впливу суспільства на їх розвиток. 

Молода сім’я може вважатися стабільною тільки за умови, що кожен з 

членів подружньої пари може говорити про благополучні та вдалі сімейні 

взаємовідносини. 

Чинники стабільності молодої сім’ї – це вплив зовнішніх та внутрішніх 

сил, які впливають на міцність та стійкість системи  взаємовідносин молодої 

сім’ї.  До основних зовнішніх чинників, які впливають на міцність сімейних 

взаємостосунків відносять: соціально-економічне середовище та соціальний 

статус сім’ї. До внутрішніх чинників належать: характер розподілу 
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міжособистісних відносин в сім’ї, розподіл ролей, ціннісні орієнтації 

подружжя,  рівень конфліктності подружжя і т. д. 

Проблеми молодої сім’ї – це сукупність складнощів, які виникають в 

процесі життєдіяльності молодої родини, негативно впливають на неї та 

потребують вирішення. До основних проблем молодих родин можна віднести 

проблеми соціально-економічного, соціально-психологічного, соціально-

правового та медичного характеру. 

Стратегії подолання проблем молодої сім’ї – сукупність планових заходів 

та засобів, які мають на меті виявлення та вирішення існуючих проблем 

молодого подружжя. За залученням та використанням ресурсів виокремити такі 

ідеальні типи стратегії, якими молоді родини можуть користуватись для 

вирішення своїх сімейних негараздів: 

 автономна (у вирішенні сімейних проблем родина покладається на 

свої власні фізичні, матеріальні, психологічні та соціальні 

можливості); 

 використання широких родинних ресурсів (у вирішенні проблем 

родина звертається до родичів, які надають їм соціально-

психологічної, матеріальної та фізичної підтримки); 

 використання  ресурсів друзів (у вирішенні сімейних проблем 

молодята звертаються до своїх друзів); 

 використання ресурсів державних служб (за допомогою у кризових 

ситуаціях молоде подружжя звертається до державних інституцій). 

Можна виділити такі типи реакцій молодих родин на сімейні проблеми: 

 активне реагування (молоде подружжя характеризується швидкою 

реакцією у  вирішенні сімейних складнощів; намагається відразу 

виявити причину проблеми та намагається знайти з неї вихід); 

 пасивне реагування (молоді сім’ї, які ухиляються від виявлення та 

вирішення проблеми); 
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 змішане реагування(молоде родина, яка, в залежності від ситуації 

по-різному реагує на неї). 

1.7. Гіпотези: 

1. можемо припустити, що найбільший негативний вплив на 

стабільність сімейних взаємовідносин мають зовнішні фактори 

(складна ситуація з власним житлом та неможливість забезпечити 

бажаний рівень доходів сім’ї); 

2. можемо припустити, що молоді подружні пари активно реагують на 

свої сімейні проблеми; 

3. можемо припустити, що значна частина молодих родини у 

вирішенні свої проблем користуються змішаною стратегією 

використання родинних ресурсів та ресурсів друзів; 

4. можемо припустити, що діяльність сучасних закладів соціального 

обслуговування є неефективною у підтримці молодих родин та 

потребує змін, які були б спрямовані на вирішення їх основних 

проблем.  

1.8. Обґрунтування методу. 

Планується використовувати один із якісних методів збору інформації, а 

саме глибинне інтерв’ю. Глибинне інтерв’ю – це неформальна особиста бесіда, 

яка проведена відповідно до заздалегідь приготованого плану з використанням 

технік, які спонукають інформанта до тривалих роздумів щодо кола питань, які 

цікавлять дослідника. 

Глибинне інтерв’ю дасть змогу за короткий термін отримати більш 

глибоку, правдиву інформацію з високим рівнем достовірності. Інформація, яка 

буде отримана після проведення буде підлягати аналізу дослідником. Аналіз 

інформації буде відбуватися згідно такого плану: 

1. проведення глибинних інтерв’ю з інформантами; 

2. транскрибування здійснених інтерв’ю; 

3. аналіз текстів отриманих після транскрибування інтерв’ю.  
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Глибинне інтерв’ю буде проведене після отримання особистої згоди 

кожного з інформантами та не буде нести шкоди для їх життєдіяльності. 

Інформація, яка буде отримана в процесі глибинних інтерв’ю, являється 

конференційною та буде презентована в загальному виді.  

Глибинне інтерв’ю буде проводитись у вигляді особистої бесіди кожним 

із членів молодої сім’ї окремо у спеціально відведеному приміщенні. Так для 

кожного з інформантів створюються умови для  конфіденційності інформації. 

За таких умов кожний з інформантів зможе надати більш достовірнішу та точну 

інформацію, на яку не впливатиме думка їх подружніх партнерів.   

1.9. Обґрунтування відбору інформантів для дослідження 

Інформантами обрано молоді громадяни України (від 18 до 35 років), які 

перебувають в офіційно-зареєстрованому шлюбі, проживають у м. Києві та не 

мають дітей. Для глибинного інтерв’ю буде обрано чотири молоді родини  з 

різною тривалістю подружнього життя, що дасть змогу виявити відмінності в 

судженнях інформантів щодо даної тематики. 

1.10. Часові рамки дослідження 

Глибинні інтерв’ю проводились протягом грудня 2015 року. 

1.11. Аналіз результатів дослідження. 

Глибинне інтерв’ю проводилось з метою аналізу головних чинників, які 

впливають на шлюбно-сімейні взаємовідносини молодих родин та виявлення, 

якого впливу має соціальна політика України на їх підтримку. Тож група 

питань була сформована у вигляді тематичних блоків: 

I. соціально-економічні умови життя молодої родини; 

II. соціально-психологічні умови життя родини; 

III. здоров’я сім’ї; 

IV. планування сім’ї; 

V. оцінка стабільності сімейних взаємовідносин. 

В дослідженні брали участь чотири українські молоді родини, які 

проживають в місті Києві.  

1. Олена – 28 років, вища освіта, лікар, працює близько 5 років; 
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Анатолій – 32 роки, середня освіта, адміністратор, працює близько 

10 років. 

Сім’я орендує однокімнатну квартиру в м. Києві. 

Тривалість перебування в офіційному шлюбі – 2 роки. 

2. Юлія – 29 років, вища освіта, дизайнер, працює близько 6 років; 

Сергій – 34 роки, вища освіта, на даний момент безробітній, досвід 

роботи (інженер-технолог) близько 10 років. 

Сім’я проживає разом з родичами в однокімнатній квартирі в м. 

Києві. 

Тривалість перебування в офіційному шлюбі – 3 роки. 

3. Марина – 25 років, вища освіта, менеджер з туризму, працює 

близько 4 років; 

Олег – 27 років, вища освіта, бізнес-консультант, працює близько 7 

років. 

Сім’я орендує кімнату в 3-ох кімнатній квартирі в м. Києві. 

Тривалість перебування в офіційному шлюбі – 6 місяців. 

4. Альона – 22 роки, незакінчена вища освіта, бізнес-аналітик, працює 

близько 1 року; 

Віталій – 24 років, вища освіта, маркетолог, працює близько 3 

років. 

Сім’я проживає в сімейному гуртожитку в м. Києві. 

Тривалість перебування в офіційному шлюбі – 1 рік. 

І. Соціально-економічні умови життя молодої родини 

З інформації, отриманої після проведення глибинних інтерв’ю, можна 

відзначити, що одним, з найвпливовіших факторів, що справляє вплив на 

стабільні взаємостосунки молодої родини є соціально-економічні умови. 

Практично всі сім’ї, які брали участь в глибинному інтерв’ю, не мають 

власного житла або проживають разом з родичами. Більшістю молодих сімей, 

які орендують житлову площу, відзначається той факт, що такі умови 

проживання спричиняють: 
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 неможливість мати свій особистий вільний простір; 

 неможливість мати місце для відпочинку; 

 неможливість будувати довгострокові плани щодо сімейного життя; 

 існування проблем з орендаторами. 

Віталій: «Ну, поки в нас є кімната, яку нам виділили з дружиною, але 

вона невелика. Ми розумієм, що це тимчасово. Пізніш треба щось буде думати. 

Скоро будем висилятись, бо дружина закінчує навчання. Як далі складеться, я 

не знаю. Напевно, будем орендувати квартиру, але це звісно дуже дорого» 

Олена: «Ми з чоловіком орендуємо зараз квартиру. Нам не вистачає 

простору для себе, щоб якось відпочити один від одного, від роботи. »  

 Марина: «Ми знімаєм кімнату. Звичайно, такі умови не можуть 

влаштовувати, адже ця кімната – це навіть не квартира. Дуже мало місця навіть 

для двох.» 

Також інформантами відзначається, що  саме на оренду житла молодою 

сім’єю витрачається найбільше сімейних доходів.  

Марина: «Квартиру в Києві орендувати досить дорого, на це йде більше 

половини моєї зарплати. Добре, хоч батьки допомагають чим можуть.» 

Інформанти, які проживають разом з родичами та сусідами по квартирі, 

стверджується, що такі побутові умови є однією із причин сімейних конфліктів. 

Відзначається, що проживання разом з родичами призводить до їх втручання в 

сімейне життя молодої пари, що супроводжується частими затяжними 

сімейними конфліктами. 

Сергій: «Ми живем разом з моєю бабусею. Вона вже дуже стара і за нею 

треба постійний нагляд. Проте вона постійно вчить нас, як жити. З дружиною 

вони інколи не сходяться в думках, все ж двом господиням в одному домі тісно. 

Юля часто злиться через це. Думали про те, щоб знімати квартиру, але я зараз 

не працюю, тож прийдеться з цим почекати.» 

Молодою сім’єю, яка орендує кімнату та ділить житлову площу з іншими 

людьми, відмічається, що такий факт часто заважає сім’ї нормально 

відпочивати та працювати. У такої родини часто виникають конфлікти з 
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іншими мешканцями, що негативно відзначається на психологічному та 

фізіологічному становищі подружньої пари. 

Марина: «Наші сусіди по квартирі в принципі нас влаштовують, але нас 5 

чоловік в три кімнатній квартирі. Для такої кількості людей простору замало. 

Інколи почуваю себе як в гуртожитку В основному, у нас з ними конфлікти 

виникають через те, що треба ділить на всіх ванну кімнату і кухню. Проблеми 

виникають, коли хтось після себе не прибрав, щось залишив. Приходиться 

приходити після роботи і все це прибирати. Хочеться вирішити все 

цивілізовано, але не завжди виходить.» 

Всі інформанти стверджують, що хотіли б покращити соціально-побутові  

умови проживання їх сімей.  

Альона: «Звісно, це проблема, що ми не маєм місця, де ми могли б 

постійно жити. Було б дуже добре мати своє житло, щоб ми могли жити 

спокійно, не перейматися про те, що скоро нас висилять. Я як подумаю про 

переїзд, про всі проблеми, зв’язані з ним, мені аж страшно стає. Я розумію, що 

таке нам в майбутньому ще не раз треба буде робити.» 

Можливість мати своє власне житло, на думку інформантів, поліпшило б 

сімейні взаємовідносини в родині.  

Анатолій: «Дім – це дім. Це місце де можна відпочить, коли прийшов з 

роботи. За оренду не треба платить, а тільки за комунальні послуги. Це вже, як 

не як, менше. До того ж у власному будинку можна робити все, що ти захочеш, 

і не питати ні в кого дозволу аби зробити ремонт» 

Марина: «Коли в тебе є власна квартира, ти вже  можеш будувати більш 

серйозні плани. Ти вже не задумуєшся, де жити, не думаєш про те, що це все 

тимчасово. Своє житло це, можна сказати, гарантія стабільності.» 

Всі інформанти відмічають, що хотіли б купити власне житло, але поки 

не мають такої можливості.  

Олена: «Думаєм про це постійно, бо вже набридло постійно переїжджати. 

Продивляємось іноді квартири на сайтах, прицінюємось. Дивлячись на 
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ситуацію нашої сім’ї та на ситуацію на  ринку житла, я розумію, що купувати 

житло ми будемо не скоро.» 

Три молоді пари стверджують той факт, що за період від трьох до п’яти 

років, їх родиною планується відкладання коштів для покращення побутових 

умов проживання. 

Олег: «Думаєм стати самі трохи на ноги, може в майбутньому назбираємо 

більше коштів. Думаю, квартиру зможем купити через років 5, але  точно ще не 

знаю.» 

Анатолій: «треба почекати років з 3-4, може щось у нас зміниться, а поки 

будемо жити, як живем і надіятись на краще. » 

Виявлено, що трьом із чотирьох, опитаних сімей, відомо про існування 

Державного Фонду сприяння молодіжному будівництву.  

Олена: «Колись щось таке чула, але не вглиблювалось в це. Чесно скажу, 

не думаю, що він би зміг нам в чомусь допомогти.» 

Марина: «Про Фонд чула, але вже не пам’ятаю звідки. Тож нічого Вам не 

можу сказати про нього.» 

Проте ці молоді родини мають лише загальні відомості про діяльність 

цього фонду, тож не готові оцінити ефективність його роботи.  

Анатолій: «Чув, що таке існує, але не звертався і мабуть звертатись не 

буду. Про нього Вам нічого сказати не можу, занадто мало інформації знаю». 

Виявлено, що практично всі інформанти не готові брати кредит на житло 

так, як не довіряють державі. Основною з причин такої недовіри є 

нестабільність самої держави.  

Сергій: «Які кредити? Ні, ні, ні. Сьогодні одні відсотки, завтра інші! 

Наша ж держава абсолютно не стабільна, в ній постійно щось змінюється. 

Сьогодні одні закони приймають, наступного їх відміняють .» 

Анатолій: «Ви думаєте, їх зараз безпечно брати? Щоб потім ще й наші 

діти виплачували? Занадто великий ризик в такі борги залізти, що потім й не 

виберешся.» 
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Щодо соціально-економічних умов життя сімей інформантів, то всі вісім 

інформантів вказали на те, що хотіли б покращити їх. До основного джерела 

доходів на момент проведення дослідження інформанти віднесли заробітну 

плату. Сім інформантів на момент проведення глибинних інтерв’ю були 

працевлаштовані офіційно, працювали в різних сферах та мали різний досвід 

роботи. Тільки один інформант на момент проведення інтерв’ю був 

безробітним. Три з чотирьох подружніх пар, з які брали участь в дослідженні, 

стверджують, що кожен з подружжя вносить рівноцінний вклад в сімейний 

бюджет. Лише одна подружня пара, в якій чоловік на момент проведення 

дослідження був безробітнім, сказала про те, що сімейний бюджет родини 

залежить повністю від роботи дружини. 

Сім інформантів відмітили той факт, що раніше працювали не офіційно. 

Основними перевагами неофіційного працевлаштування були більш високі 

заробітні плати та більш зручний графік роботи. Основними недоліками такого 

працевлаштування було названо не врахування трудового досвіду, невчасна 

виплата заробітної плати, незадовільні умови праці (понад нормова праця, 

непрофесійне поводження роботодавців) та нестабільність самої праці 

(можливість звільнення в будь-який момент).  

Віталій: «Так, працював неофіційно. В принципі, було не погано. Нічого 

такого сказати Вам не можу. Хоча були колись такі моменти, які не дуже мені 

подобались. Інколи треба було посидіти довше, попрацювати, а в мене вже 

плани були намічені. Бувало, що й заробітну плату затримували.» 

Марина: «Ой, я змінила вже багато робіт. Раніше працювала неофіційно. 

Там платили більше, але й від тебе чекали того ж. Колись вдома працювала, але 

не сподобалось, не для мене. Хоча і в цьому були плюси. Зараз вже офіційно 

працюю, поки все влаштовує, ще й досвід нараховується» 

Юлія: «Моя перша робота була неофіційна. Звісно, ніякого договору не 

вкладали. Трохи страшнувато було, що не заплатять. Таке було з моїми 

знайомими, але в мене все обійшлось.» 
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За допомогою з працевлаштуванням до Державної служби зайнятості 

України з 8 інформантів зверталися лише 3. Проте всі інформанти знають, про 

діяльність Державної служби зайнятості України. 

Водночас, ті члени молодої родини, які зверталися до Державної служби 

зайнятості України, стверджують, що з працевлаштуванням ця служба їм не 

допомогла.  

Олег: «Так, колись було таке діло, але нічого з цього не вийшло. Мені 

запропонували вакансії, з такими заробітними платами, що на них неможливо 

навіть вижити.» 

Олена: «Коли зверталась до неї. Я вистояла дуже довгу чергу, в 

результаті, коли мене прийняли, я вже була дуже зла. До того ж, працівниця, 

яка зі мною працювала так по-хамські себе зі мною вела. Тож в мене не дуже 

хороші згадки про цю Службу. На роботу, я вже потім сама влаштувалась.» 

З інформації, отриманої з проведення глибинних інтерв’ю, можна 

відстежити такі недоліки в діяльності Державної служби зайнятості: 

1. некваліфіковане поводження працівників цієї служби; 

2. пропонування інформантам вакансій, які не відповідають їх 

вимогам та професійній підготовці; 

3. пропонування інформантам вакансій з низькою заробітною платою 

та важкими умовами праці. 

Ефективність Державної служби зайнятості України змогли оцінити всі 

інформанти. Проте ця оцінка за 100 % шкалою коливається від 20 до 50%.  

Анатолій: «Оцінити можу. Думаю 20% і точно не більше» 

В основному, інформанти, які брали участь в дослідженні відзначають, 

що самі шукали роботу (як приклад, через Інтернет) або ж їм допомагали їх 

друзі та колеги.  

Анатолій: « Мій друг допоміг перший раз влаштуватись, а далі вже через 

work.ua шукав, -  допомогло. Вибрав декілька фірм, відправив резюме і все.» 
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Саме такі способи пошуку роботи відзначаються інформантами як одні з 

найефективніших. До основних переваг таких пошуків, молоді родини вказали 

наступні чинники: 

 можливість вибрати більш цікаву та корисну, в плані кар’єрного 

росту, роботу; 

 знайти роботу з тим рівнем заробітної плати, який буде 

задовільним; 

 широкі можливості для обрання роботи з тими умовами праці, які 

будуть найбільше будуть підходити; 

Також, одним із інформантів, який поєднує навчання, кар’єрний розвиток 

та сімейні зобов’язання стверджується, що такі умови є надто складними. 

Інформантом стверджується, що часу на ведення домашнього господарства, 

відпочинок та спілкування з партнером катастрофічно не вистачає. 

Альона: «Зараз я живу в режимі турбо. Треба й навчатись, в другій 

половині дня працювати. Коли приходжу додому, треба готуватись на завтра, 

вчитись, допрацьовувати те, що не встигла на роботі. З Віталіком часто навіть 

фільм подивитись ніколи, вже не говорячи про те, щоб просто вийти кудись.» 

Також, інформантами, які на момент проведення глибинного інтерв’ю не 

мали постійного місця роботи, відзначається, шо саме відсутність роботи та 

постійного заробітку на даний момент є однією з причин збільшення частоти 

сімейних конфліктів. 

Сергій: «Юля зараз з нас тільки одна працює. Часто втомлюється, мені її 

дуже шкода. Це не дуже добре впливає на наші стосунки, буває сваримось 

через дрібниці, але я скоро сподіваюсь знайти роботу. Надіюсь  тоді все краще 

стане.» 

З суб’єктивної оцінки інформантами їх сукупного доходу, можна зробити 

висновок, що для всіх, опитаних родин, його рівень є незадовільним. 

Інформанти відмічають, що їх сукупного доходу вистачає лише на 

забезпечення основних потреб, таких як оплату оренди житла чи комунальних 

послуг, купівлю їжі та одягу.  
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Олена: « В мене зарплата не велика, в Толі теж. Грошей нам в принципі 

вистачає, але тільки так, на основне. В основному тратимо на їжу та оплату 

житла, одяг, але щоб купити щось інше чи кудись поїхати, треба дуже добре 

подумати та заощадити трохи грошей.» 

Проте, на можливість розвиватись (відвідання спортивних залів, 

тренінгів, курсів, концертів, можливість подорожувати) молодому подружжю 

не вистачає коштів. Молоді сім’ї виходять з такої ситуації шляхом економії та 

відкладання коштів. 

Марина: «Недавно хотіла записатись до тренажерного залу і зрозуміла, 

що не вийде. Треба трохи відложити грошей. Думаю, через півроку зможу собі 

таке дозволити.» 

Всім молодим родинам, що брали участь в глибинному інтерв’ю, 

допомагають родичі та близькі. Інформантами, відмічається, що, в основному, 

їм допомагають батьки шляхом надання  додаткових коштів та продуктового 

забезпечення.  

Альона: «Нам допомагають трохи батьки, в основному передають їжу. 

Звісно, нам трохи соромно, ми ж вже дорослі – це ми їм повинні допомагати, а 

не вони нам. Ми дуже цінуємо таку допомогу, вона дуже допомагає нам.» 

Юлія: «Трохи батьки допомагають, щось позичаєм в друзів, на чомусь 

економим, так і живемо.» 

Така допомога позитивно впливає на сімейний бюджет молодої родини та 

дає можливість молодій сім’ї бути частково забезпеченими в продовольчому 

плані. Також,  така допомога створює умови для частково покривання орендної 

плати.  

Всі молоді подружні пари відзначили, що їх економічні умови життя є 

незадовільними, але планів щодо покращення цих умов вони не мають. 

Олена: «Планів щодо покращення таких умов, зараз, на жаль немає. Хоча 

й жити хочеться краще, поки маємо, те, що маємо.» 

         ІІ. Соціально-психологічні умови життя родини 
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У всіх молодих парах, які брали участь в дослідженні, після офіційної 

реєстрації їх відносин та початку спільного проживання виникали різного роду 

конфлікти. Проте, молодими парами, які брали участь в глибинному інтерв’ю, 

відмічається, що всі вони розуміли, що такі конфлікти є тимчасовим явищем. 

Основними причинами виникнення конфліктів у молодих сім’ях є: 

 розподіл побутових та сімейних обов’язків; 

 пристосування до звичок та способу життя подружнього партнера; 

 різниця у поглядах щодо ведення сімейного життя. 

           Частота конфліктів відрізнялася в кожній сім’ї.  

Альона: «Спочатку ми звісно трохи сварились, зараз вже набагато менше. 

Можна сказати, знайшли спільну мову. Колись я в чомусь йому уступлю, 

колись він. Вже зрозуміли, що коли щось йде не так, як хочеться краще відразу 

сісти і поговорити, зразу з’ясувати хто в чому не правий і що будемо робити 

далі.» 

Анатолій: «Зараз не дуже багато у нас конфліктів. Колись були, але це 

було тільки з самого початку. Зараз, ми вже звикли трохи один до одного, до 

наших характерів, звичок. Раніше було не просто, але треба  просто перечекати 

і все вирішиться.» 

Для одних сімей початок спільного проживання проходив менш 

критично, для інших перші місяці проживання ставали справжнім 

випробуванням. Більшість респондентів (5 інформантів) ніколи не думали про 

розлучення. Тільки 3 інформантів вказують на те, що колись розмірковували 

про розрив сімейних взаємовідносин. Проте такі думки у них були тільки 

протягом першого року спільного проживання. 

Основні причини таких думок, в основному, пов’язані з тим, що молоді 

люди не були підготовані до сімейного життя, ніколи не мали досвіду спільного 

проживання. В них виникали складнощі з адаптацією до нових умов життя. 

Проте, на момент проведення глибинного інтерв’ю, ніхто з респондентів 

не думає розривати свої сімейні відносини. 
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Марина: «В перші два місяці життя я довго не могла зрозуміти, що мене 

штовхнуло взагалі заміж за нього вийти? Думала навіть про розлучення, 

сварились майже кожного дня. Для мене таке було не звичним, я ніколи ні з 

ким не жила, він також. Зараз трохи вже легше, ми намагаємось йти на зустріч 

один до одного.» 

Умовно, можна виділити такі шляхи вирішення молодим подружжям 

сімейних конфліктів: 

 активна комунікація; 

 вміння прислухатися та ставитися з повагою до думки партнера; 

 вміння шукати компроміс. 

Із опитаних 5 осіб самі вирішують сімейні негаразди, 2 особи звертаються 

за допомогою у вирішенні подружніх складнощів до друзів та 1 особа – до 

родичів та друзів. До друзів звертаються, в основному жінки, але це скоріше не 

спосіб отримання поради, а можливість виговоритись.  

Анатолій: «Ну можу інколи своїм хлопцям розказати або своїй сестрі, 

знаю вона нікому нічого не розкаже. Але це вже коли накипіло і не можу сам 

справитись з ситуацією.» 

Олена: «Ділюсь з подругами, але для мене це, як би сказати, скоріше 

просто для того, щоб мене вислухали,  а не допомогли. Відразу легше стає.» 

Марина: «Розповідаю дещо подругам, але не все. Я ніколи не говорю 

нічого такого поганого про Олега та й до їх порад особливо не прислуховуюсь, 

намагаюсь сама вирішувати, що робити зі своїми відносинами.» 

Всі молоді родини стверджують, що до спеціалістів (сімейного 

психолога, соціального працівника, соціального педагога і т. д.) за для 

отримання допомоги у вирішенні конфліктів вони не зверталися та не планують 

звертатися. Звернення до спеціалістів (сімейного психолога, соціального 

працівника, соціального педагога і т. д.) відзначається як крайня міра. Також, 

інформанти вказують те, що такі консультації є занадто дорогими і 

незаплановані сімейним бюджетом. Три молоді сім’ї  вважають  неефективним 

відвідання таких спеціалістів. Тільки одна молода пара вказала на те, що якби 
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надання послуг такими спеціалістами було б більш доступним, то вони б хотіли 

ними скористуватись. Всім інформантам відомо про діяльність у їх місті 

соціальних служб, але за допомогою до них ніхто не звертався. 

Олег: «Знаю, що так багато роблять за кордоном, але для мене це вже, 

якщо конфлікт буде аж дуже серйозним! Та я , по правді,  сумніваюся, що наші 

психологи зможуть нормально справитись.» 

Олена: «Думаю, що найкращий психолог – це ти сам! Йти витрачати 

гроші на те, з чим я сама можу справитись, я не бачу сенсу.» 

Віталій: «Можна було б і сходити, але якщо б це було недорого і 

допомогло б проблему вирішити, а не ходити на десять сеансів, платити за них 

кучу грошей і тратити свій час.» 

Сімейними взаємостосунками повністю задоволені 3 інформанта, на 

часткове незадоволення та бажання їх покращити вказали 5 інформантів. 

В основному, інформантами, які частково незадоволені їх сімейними 

взаємостосунками відмічається зв'язок між незадовільними побутово-

економічними умовами та їх подружніми взаємовідносинами. На думку 

опитаних, покращення їх матеріального становища (підвищення заробітної 

плати) та вирішення житлово-побутових проблем призвело б до значного 

покращення їх сімейних взаємостосунків. 

Анатолій: «Зараз практично в нас все нормально, тільки б якщо була б 

своя квартира, було б набагато краще. Це б значно наше життя покращило.» 

ІІІ. Здоров’я сім’ї 

В основному, суб’єктивна оцінка молодими парами свого здоров’я 

визначається як задовільна. Проте з інформації, отриманої від інформантів, 

можна відзначити, що молоді люди все ж таки мають проблеми зі здоров’ям. В 

основному, це хвороби шлунково-кишкового тракту та серцево-судинної 

системи. Тільки одна подружня пара сказала на те, що здоров’я сім’ї є повністю 

задовільним та не викликає ніяких нарікань. 
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Олена: «Я як лікар за цим слідкую. В мене зі здоров’ям все нормально, в 

Толі ж трохи серце інколи болить, але нічого такого, щоб я сказала 

серйозного.» 

Сергій: «Ну в принципі з цим в нас все нормально В мене і в моєї 

дружини здоров’я відмінне.» 

Молоді пари стверджують, що ці хвороби ніяк не впливають на їх сімейні 

взаємовідносини, хоча й негативно позначуються на сімейному бюджеті. 

Інформанти стверджують, що загалом їх подружні партнери з розумінням 

ставляться до такого явища та підтримують їх під час хвороби.  

Олена: «Ні, на наші взаємовідносини це ніяк не впливає, скоріш впливає 

на бюджет. Та й коли хворієм, то турбуємось один про одного.» 

IV. Планування сім’ї 

Практично всі молоді пари (6 інформантів) планують народження дітей 

після 3-5 років подружнього життя. Така тенденція пояснюється тим, що молоді 

люди вважають їх матеріально-побутове становище нестабільним та 

непридатним для народження дитини. 

Олег: «Так, плануємо, але років через 3, може тоді трохи стане легше 

жити. На даний момент, ми з дружиною не потягнемо суто через наш 

фінансовий стан.» 

Тільки одна молода пара вважає народження дитини поки що взагалі не 

планується. Подружжя вказує на те, що на даний момент для них більш 

пріоритетним є кар’єрний та особистий розвиток. 

Альона: «Я тільки починаю жити, працювати. Для мене зараз не дуже 

підходящий період, щоб народжувати. Хочеться стати на ноги, просунутись по 

кар’єрі. Робота в мене займає дуже багато часу. Я не дуже довго працюю, 

можна сказати, я ще поки початківець. Поки, що дітей я мати не хочу, це ще 

більше ускладнить моє життя. Дитині треба догляд, постійна увага.» 

Віталій: «Можливо, з часом, ми зміним думку, але зараз для нас це не 

актуально. Ми багато говорили про це з дружиною і дійшли згоди, що 
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найближчим часом не плануємо. Це не для нас. Про майбутнє говорити не буду, 

бо його передбачити неможливо.» 

З проведеного дослідження, можна сказати, що дві молоді родини 

планують мати одну дитину. Молоді люди вважають, що народження та 

виховання однієї дитини буде менш економічно затратним та більш якіснішим 

в плані надання освіти, медичних послуг. 

Сергій: «Звісно, про дитину ми думали. Поки що плануємо мати тільки 

одну, але перед тим, як народжувати треба трохи розібратись з тими 

проблемами, які ми маємо. Треба вирішувати щось з житлом і з роботою, бо ж 

хочеться забезпечити їй кращі умови: кращу освіту, догляд.» 

В однієї молодої сім’ї, яка планує народження дитини, можна 

спостерігати різні установки, що до планування сім’ї. Дружина готова мати 3-

ох і більше дітей, якби матеріальне становище сім’ї було б кращим. Чоловік 

стверджує, що поки що планує мати тільки одну дитину так, як вбачає 

складнощі в вихованні та матеріальних затратах, пов’язаних з народженням 

більшої кількості дітей. 

Майже всі сімейні пари (3 молодих сім’ї) вважають, що морально готові 

до народження та виховання дитини та ніколи не відвідували і не планують 

відвідати курси з підготовки до батьківства. Таке небажання пояснюється 

інформантами тим, що вони не вважають ці курси ефективними та мають мало 

часу на відвідування таких курсів. Проте, з інформації, отриманої після 

проведення дослідження, можна відмітити, що молоді родини розраховують на 

допомогу родичів та близьких у вихованні дитини.  

Олег: «Так, з вихованням, я думаю, справлюсь. Про курси, я чув, але 

відвідувати їх не збираюсь, думаю самі справимся. Може для дружин захочу 

пройти. Жінки таким більше цікавляться. Думаю, виховати дитину нам 

допоможуть батьки.» 

Всі молоді родини переконані, що після народження дитини їх звичайне 

життя зміниться. Що правда, думки про такі зміни розійшлися. Можна умовно 

розділити думки інформантів на два напрямки: 
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Народження дитини сприятиме зближенню сімейних взаємовідносин; 

Народження дитини супроводжується збільшенням відповідальності та 

докорінно змінить життя молодят. 

Анатолій: «Звісно, наше життя зміниться. Проте нічого поганого в цьому 

я не бачу. Думаю, це нас навпаки зблизить.» 

Сергій: «Народження дитини – це завжди збільшення відповідальності і 

затрат, але все рівно дитину мати дуже хотілося б.» 

Проте, всі молоді родини пов’язують народження дитини із збільшенням 

витрат сімейного бюджету та вказують на те, що в тих умовах, в яких вони 

проживають, ростити дитину буде складно. 

Анатолій: «У нас немає свого житла, не такі вже й великі заробітні плати, 

в таких умовах треба думати, як самим якось прожити. Я розумію, що з 

народження дитини затрат буде ще більше. Проте, наші ж батьки нас якось 

виростили. Треба буде щось робити зі всім цим робити, правда, я не знаю поки 

що.» 

           V.Оцінка стабільності сімейних взаємовідносин 

Із інформації, отриманої при проведенні глибинних інтерв’ю, можна 

зробити висновок, що для всіх молодих пар під поняттям стабільної сім’ї 

розуміються шлюбно-сімейні стосунки, які базуються на: 

 почутті взаємної любові; 

 взаємоповазі; 

 взаємо підтримці; 

 довірі. 

Альона: «…можливо, це відносини з такою.. взаємоповагою, любов’ю… 

такі відносини існують, не зважаючи ні на що, все витримають.» 

Юлія: «Це відносини, в яких ти довіряєш людині, а вона тобі, підтримуєш 

його навіть в складних таких моментах, переживаєш за нього, стараєшся 

допомогти.» 

Сергій: «На стабільність впливає все: як люди між собою ладять, як 

переживають труднощі, на скільки вони довіряють» 
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Анатолій: «Це такі відносини, які пережили всі випробування і 

залишились такими ж міцними.» 

Всі молоді пари вказали, що на момент проведення глибинного інтерв’ю 

вважають, що їх сімейні взаємовідносини є стабільними. 

Марина: «Хоч раніше у нас і були якісь негаразди, зараз вважаю, нашу 

сім’ю можна назвати стабільною.» 

Анатолій: «Так, свою сім’ю я вважаю стабільною, хоч і є певні 

негаразди.» 

При проведенні дослідження, п’ять інформантами вважають, що вони не 

чекають на підтримку держави та відмічають, що категорично не хотіли б, щоб 

вона втручалась в їх сімейні стосунки. Два інформантами стверджують, що 

хотіли б аби держава сприяла покращенню умов працевлаштування. Один 

інформант вказав, що доцільно було б аби державою було б розроблено більш 

сприятливі умови отримання доступного кредиту на житло. 

Сергій: «Я взагалі вважаю, що зараз держава аж ніяк не може нам 

допомогти. Зараз самій державі потрібна допомога.» 

Альона: «Я думаю, найкраще що могла б зробити для нас держава це 

якось врегулювати ситуацію з працевлаштуванням. Можливо, щоб якось 

заробітні плати були кращими, пристосованими до реалій.» 

Анатолій: «В принципі, як варіант допомогти якось вирішити проблему з 

житлом. Може у вигляді надання невеликих кредитів, але таких, які б не 

змінювались в залежності від ситуації в країні.» 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

В даному розділі було проведено дослідження, яке за допомогою 

використання методу глибинного інтерв’ю. З інформації, яку було отримано 

після проведення дослідження можна зробити висновок, що опитані молоді 

родини знаходяться в незадовільних побутових та економічних умовах, які 

мають негативний вплив на їх взаємовідносини. Найбільшими проблемами для 

цих родин є відсутність та неспроможність мати своє власне житло, а також 

нестача сімейного сукупного доходу, який складається з заробітних плат 
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молодят, для задоволення  їх потреб. Такі умови безпосередньо відображають 

на взаємовідносинах інформантів та є причиною відкладання народження дітей 

або ж взагалі небажанням їх мати.  

З інформації, отриманої при проведення дослідження, можна зробити 

висновок, що інформанти вважають їх стан здоров’я задовільним, що ніяк не 

впливає на їх сімейні взаємовідносини.  

З суджень інформантів, можна зробити висновок, що в основному у 

молодих пар, які брали учать в глибинному інтерв’ю конфліктні ситуації 

найчастіше виникали у перші місяці після укладання шлюбу. В основному, такі 

конфлікти виникали через адаптацію до нового способу життя. Можна сказати, 

що опитані молоді сім’ї вирішують в основному свої проблеми за допомогою 

використанням стратегій залучення родинних ресурсів та ресурсів друзів, бо ж 

саме друзі та родичі найбільше допомагають родині при вирішення проблемних 

ситуацій як і економічного, так і психологічного характеру. Інформанти 

активно реагують на свої сімейні проблеми та намагаються вирішувати їх 

шляхом компромісу та поступок. 

Молоді родини, що брали участь в дослідженні на момент його 

проведення психологічно готові до народження дитини та не потребують, на їх 

думку, додаткової допомоги. Народження дитини молоді пари пов’язують зі 

зміцненням сімейних взаємостосунків, що супроводжуватиметься збільшенням 

рівня їх загальної відповідальності. В основному, в опитаних парах, 

переважають думки про створення малодітної сім’ї. Це є наслідком того, що 

інформанти розуміють непридатність їх умов життя для народження більшої 

кількості дітей. 

Молодими сім’ями, з якими проводилось глибинне інтерв’ю, було 

визначено, що їх сімейні взаємовідносини є стабільними. Можна зробити 

висновок, що основним чинником стабільності молодих сімей є соціально-

психологічний стан сім’ї, в якому панує почуття взаємної любові, 

взаємоповаги, підтримки та довіри. 
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Заклади соціального обслуговування не сприймаються інформантами як 

ефективні, про їх діяльність цим молодим родинам майже нічого не відомо. 

Таким молодим парам відома лише загальна інформація. Інформанти з 

недовірою ставляться до діяльності надання державою кредитів для купівлі 

житла, причина такої недовіри саме нестабільність держави. Що до діяльності 

Служби зайнятості, головною метою якої є активне сприяння молодіжному 

працевлаштуванню, то молоді пари також вважають її неефективною та 

влаштовувались працювати або самостійно, або за допомогою друзів. 

Тож можна зробити висновок, що державі потрібно реорганізувати 

соціальну політику щодо молодого подружжя. Така політика має 

відштовхуватись від головних проблем молодих сімей. Головними напрямками 

діяльності цієї політики необхідно визначити: 

 соціальну рекламу, яка була б спрямована на поширення серед 

молодих пар уявлень про можливості держави щодо їх підтримки; 

 вдосконалення ефективності роботи закладів соціального 

обслуговування; 

 створення сприятливих умов для молодіжного кредитування на 

купівлю житла; 

 створення сприятливих умов для поєднання навчання, праці та 

створення сім’ї.  
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РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ 

СИТУАЦІЯХ 

 

 

Метою даного розділу є встановлення взаємозв’язку між держаним 

забезпеченням працевлаштування молодих людей та стабільністю стосунків 

молодого подружжя. У даному розділі розглянуто як саме відбувається правове 

забезпечення працевлаштування молодих осіб, а також, реалізація такого 

правового регулювання на практиці. Також, буде розглянуто вплив стратегії 

національної безпеки на стабільність молодої родини. Нестабільні сімейні 

відносини молодої сім’ї можуть мати негативний вплив на як і на саме 

подружжя, так і на суспільство в цілому. Українське молода сім’я та й 

суспільство не можуть стабільно розвиватися без забезпечення його безпеки. 

Безпека українського суспільства забезпечується ефективною національною 

безпекою. 

 

4.1. Державне сприяння підтримці стабільності працевлаштування 

молодої сім’ї 

 

Одним з основних компонентів, який сприяє стабільному 

функціонуванню молодої сім’ї є працевлаштування. Працевлаштування 

молодих працівників здійснюється відповідно таким нормативно-правовими 

актами: 

1. Кодекс законів про працю України, 

2. Закон України «Про зайнятість населення»,  

3. Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку 

молоді в Україні», 

4. Закон України «Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або 

професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотацій 

роботодавцю» та ін. 
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Ці закони спрямовані на сприяння ефективному працевлаштування 

молодих осіб та максимальний правовий захист даної категорії. У законодавстві 

України визначено основні умови про прийняття на роботу та працю молодих 

людей. 

Молодим працівником, відповідно до ст. 1 Закону України «Про 

зайнятість населення» є громадянин України віком до 35 років, випускник 

професійно-технічного або вищого навчального закладу, який у шестимісячний 

термін після закінчення навчання працевлаштувався самостійно або за 

направленням навчального закладу чи територіального органу, центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує політику у сфері зайнятості населення та 

трудової міграції, та продовжує працювати протягом трьох років за 

кваліфікацією, яку він набув під час навчання, в тому числі незалежно від місця 

першого працевлаштування [2]. 

Відповідно до Закону України «Про сприяння соціальному становленню 

та розвитку молоді в Україні» статтею 7 наголошується, що Україна гарантує 

працездатній молоді право на працю на рівні з іншими. Додається, що молоді 

громадяни, які перебувають в пошуках роботи можуть звернутися до державної 

служби зайнятості, де їм надається безоплатна інформація та консультація з 

метою вибору місця роботу. Там молоді люди, якщо є така необхідність можуть 

пройти професійну підготовку та перепідготовку [4]. 

 У цьому ж законі передбачається сприяння державного створення 

молодіжних центрів праці та молодіжних громадських організацій (агентств, 

бірж, бюро і т. д.) за для більш ефективного забезпечення працевлаштування 

молодих людей. Передбачається реалізація державою програм професійного 

навчання молодих осіб та вдосконалення їх професійних вмінь. 

Молодь підпадає під категорію громадян, які мають додаткові гарантії 

при працевлаштуванні. Статтею 24 Закону України «Про зайнятість населення» 

визначено, що одним із заходів щодо сприяння зайнятості населення є надання 

молодим людям першого робочого місця та запровадження стимулів для 
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стажування молодих людей, які ще навчаються у підприємствах та організаціях, 

незалежно від форми власності [2].  

Держава сприяє працевлаштуванню молодих осіб і відповідно до ст. 197 

КзпП громадянам України, віком від 18 до 28 років, у разі закінчення  ними 

загальноосвітніх, професійних навчально-виховних і вищих начальних закладів, 

у разі звільнення від строкової або альтернативної служби надається перше 

робоче місце на термін не менше двох років. Підприємствам, установам та 

організаціям надається можливість у попередній заявці про потребу молодих 

спеціалістів. У такому випадку молодим людям надається робота за фахом на 

період не менше трьох років [1]. 

Реалізація цього закону дуже важлива для багатьох молодих людей, які 

тільки закінчили навчатись та повинні починати свій кар’єрний розвиток. 

Проте, молоді спеціалісти часто не володіють потрібними професійними 

навичками, не мають досвіду роботи та є не конкурентоспроможними щодо 

дорослого населення.  

Статтею 196 Кодексу законів про працю, якщо на підприємство чи 

організацію встановлюється броня прийняття на роботу молодих працівників, 

то відмовитися від прийняття на роботу молоді неможливо[1]. 

Забезпечення працевлаштування, особливо першого місця роботи, де 

можна було б підкріпити свої знання, які були набуті під час навчання 

практичними та професійними навичками є дуже важливим для  кожної 

молодої людини.  

У кодексі законів про працю України статтею 193 визначаються норми 

виробітку для молодих робітників. Законодавством перед передбачено, що для 

молодих робітників, які поступають на підприємство після закінчення навчання 

встановлюються знижені норми виробітку, які затверджуються власником або 

уповноваженим ним органом за погодженням з профспілковим комітетом [1]. 

Забезпечення таких норм виробку є важливим моментом у праці молодих 

спеціалістів так, як враховують те, що більшість молоді тільки починає 

працювати. Тож це сприяє поступовій адаптації до незвичних умов праці. 
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Особливостями праці молодих людей в Україні є поширення 

неофіційного працевлаштування та поєднання навчання з початком кар’єрного 

розвитку. Поширення тенденції до неофіційного працевлаштування молодих 

осіб негативно впливає і на державу, зокрема, на її економіку, і на саму молодь 

так, як ця сфера законодавчо не регулюється. Тож контролювати дотримання 

санітарно-гігієнічних норм та умов праці майже неможливо.  

Проблеми з працевлаштуванням можуть призвести до дестабілізації 

сімейних взаємовідносин у молодих родинах. Безробіття молодих людей є 

причиною виникнення адиктивної поведінки (поширення стійкого зловживання 

різних речовин), збільшення рівня розлучень та, як результат, збільшення 

кількості неповних сімей.  

Нестабільність у сімейних відносинах молодих пар в Україні негативно 

впливає на демографічну ситуацію в нашій державі. Таке явище призводить до 

погіршення демографічної ситуації в нашій країні так, як через недостачу в 

фінансах молоді люди орієнтуються, як правило, на створення малодітних 

сімей. 

Отже, законодавство нашої країни сприяє працевлаштуванню молодих 

людей. Державою розроблено унікальну нормативно-правову базу, яка була 

запрограмована на підтримку молодих людей протягом їх професійного 

становлення. Проте сучасний стан молодих сімей, які мають безліч проблем 

соціально-економічного характеру (низька якість життя, складнощі при купівлі 

житла, безробіття) свідчить про неефективність реалізації цих законів в нашій 

країні сьогодні.  

 

4.2. Стратегія національної  безпеки та її вплив на стабільність молодої 

сім’ї 

 

В Україні питання національної безпеки регулюється Конституцією 

України, Законом України «Про основи національної безпеки України», 

Законом України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики», Законом 
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України «Про правові засади цивільного захисту», Законом України «Про 

організацію оборонного планування» та ін. 

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про основи національної безпеки 

України» національна безпека – це захищеність життєво важливих інтересів 

людини і громадянина, суспільства, держави, за якої забезпечується сталий 

розвиток суспільства і нейтралізація реальних та потенційних загроз у різних 

сферах суспільної діяльності [5]. 

Одними з суб’єктів національної безпеки України є громадські організації 

та об’єднання.  На сьогодні в Україні створено широку мережу громадських 

організацій, які направлені на підтримку та всебічний розвиток молодих людей 

та їх родин. Тільки в м. Києві станом на 2015 рік було зареєстровано 21 

молодіжну громадську організацію [17, С.125]. Основними напрямками 

діяльності таких організацій щодо молодих людей є: 

 сприяння підвищенню громадської активності; 

 забезпечення належного соціального захисту; 

 надання безоплатних медичних послуг та сприяння оздоровленню; 

 забезпечення культурного розвитку. 

Національна безпека України, в основному, направлена на захист 

конституційних прав і свобод людини, розвиток громадянського суспільства та 

його демократичних інститутів, захист територіальної цілісності України, 

зміцнення політичної і соціальної стабільності в суспільстві. 

Державна політика є шляхом забезпечення національної безпеки України.  

Ст. 1 Закону України «Про організацію оборонного планування» визначає 

поняття стратегії національної безпеки як узгоджену за метою, завданнями, 

умовами і засобами довгострокову комплексну програму практичних дій щодо 

забезпечення захищеності життєво важливих інтересів особи, суспільства та 

держави від зовнішніх і внутрішніх загроз.  

Стратегія національної безпеки охоплює такі види безпеки: 

 політичну; 

 економічну; 



92 
 

 державну; 

 соціальну; 

 гуманітарну; 

 військову тощо [4]. 

Стабільність функціонування молодих сімей залежить від забезпечення 

сприятливих умов для життя та розвитку, які б включали всі види безпеки. 

Проте сучасне становище Україні можна характеризувати, як не сприятливе для 

розвитку молодих людей та їх родин. Головною небезпекою, яка загрожує не 

тільки молодим людям та їх родинам, а й, загалом, населенню нашої держави, є 

проведення антитерористичної операції на Сході України, що супроводжується 

виснаженням як і матеріальних, так і людських ресурсів. 

Також, одним з факторів, який негативно впливає як і на економічну, так і 

на політичну сфери є корупція. Відповідно до результатів дослідження, яке 

проводилось у 2014 році міжнародною організацією Transparency International, 

Україна займає за рівнем корупції 142 місце із 175 [81]. Такий рівень корупції 

може перешкоджати молодим людям здобути освіту, отримати роботу та й 

просто створювати ускладнення в реалізації основних прав молодих 

українських громадян. 

Економічна нестабільність України створює небезпеку для розвитку 

стабільних відносин молодих сімей, негативно впливаючи на їх зайнятість та 

якість умов життя. 

Тож на сьогоднішній день національній безпеці України можуть 

становити загрозу такі явища: 

 порушення територіальної цілісності країни шляхом збройного 

втручання; 

 неефективність системи державного управління та корупція; 

 тероризм; 

 затяжна економічна криза, наслідком якої є погіршення якості 

життя населення [7]. 
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Стратегія національної безпеки не може ефективно протистояти цим 

загрозам. Положення, які декларує Закон України «Про основи національної 

безпеки України» не ефективно реалізуються на практиці в сучасних умовах. 26 

травня 2015 року до цього закону були внесені поправки, які на думку уряду, 

зможуть забезпечити стабільний розвиток українського суспільства. 

Пріоритетними напрямками стратегії національної безпеки було визначено: 

 відновлення територіальної цілісності Україні; 

 утворення ефективного сектору безпеки і оборони; 

 підвищення обороноздатності, що включає в себе проведення 

реформ в військовій сфері; 

 реформування системи державного управління, нова 

антикорупційна політика; 

 інтеграція в ЄС; 

 партнерство з НАТО; 

 забезпечення енергетичної, інформаційної, екологічної безпеки; 

 забезпечення  кібербезпеки та безпеки критичної інфраструктури 

[7]. 

Нова  національна стратегія орієнтується на сучасні проблеми 

українського суспільства аби забезпечити його стабільний розвиток. Одним із 

суб’єктів національної безпеки є громадянські об’єднання. На сьогодні 

молодіжні громадські об’єднання всіляко сприяють підтримці стабільного 

розвитку молодих людей та їх сімей.  

В основному, Стратегія національної безпеки України 2015 направлена на 

вирішення військового конфлікту, що відбувається на Сході України та на 

мінімізацію його наслідків. Проте поставлені цілі, потребують більш 

детального вивчення та вдосконалення, конкретизації основних шляхів 

вирішення існуючих проблем за для ефективного їх вирішення. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 4 

В даному розділі було розглянуто державне сприяння молодіжному 

працевлаштуванню. За для підтримки молодих людей на початковому етапі 

державою було розроблено законодавчу базу, спрямовану на забезпечення 

молоді першим робочим місцем, а також урегулювання норм праці. На жаль, 

сьогодні можна говорити про те, що на практиці вона виявилась не дуже 

ефективною. Про це може свідчити рівень безробіття серед молодих людей, яке 

безпосередньо впливає не тільки на стан молодих людей та їх родини, а й на все 

українське суспільство. 

На забезпечення безпеки нашої держави та її населення, в тому числі й 

молодих людей та їх родин спрямована Стратегія національної безпеки 

України. Громадські об’єднання та організації є одними з суб’єктів Стратегії 

національної безпеки. Їх діяльність спрямована на підтримку та всебічний 

розвиток молодих людей та їх родин. 
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ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

 

У даній роботі ми спробували створити нову модель соціальної політики, 

яка буде більш ефективною щодо підтримки молодих сімей. В першому розділі 

ми розглянули теоретико-методологічні аспекти дослідження шлюбно-сімейних 

взаємовідносин молодих родин. Можна виділити такі основні методологічні 

підходи до вивчення інституту сім’ї як символічний інтеракціонізм, 

конфліктологічний підхід, структурний функціоналізм, ситуаційний підхід, 

інституціональний підхід, соціобіологія, радянська соціологія сім’ї.  

В ході роботи було виявлено нові альтернативні шлюбні 

взаємовідносини, які починають з’являтись на території Західної Європи та в 

Україні та дано оцінку їх стабільності. До основних альтернативних форм 

подружніх взаємовідносин можна віднести: консенсуальні шлюби, серійна 

моногамія або «сезонний шлюб», відкритий шлюб, гостьовий або 

екстериторіальний шлюб, раціональний шлюб, одностатеві шлюби, комуна. 

Проте, встановлено, що з офіційно зареєстрованими відносинами в стабільності 

такі альтернативні форми шлюбних  взаємовідносин поки що конкурувати не 

можуть. 

 Проаналізувавши  дослідження, в яких вивчалась життєдіяльність 

молодих сімей, було встановлено, що більшість дослідників при визначенні 

поняття «молода сім’я» відштовхуються від таких критеріїв, як вік подружжя, 

тривалість сімейних взаємовідносин, наявність дитини, психологічних, 

фізичних та репродуктивних характеристик подружньої пари. В процесі роботи, 

ми дали уточнення, що молода сім’я – це сім’я, від офіційної реєстрації 

відносин до трьох років спільного життя, за умови, якщо вік подружжя не 

перевищує 35 років. Так, як саме після періоду перших трьох років спільного 

проживання сім’я проходить основні адаптаційні моменти, долає кризу трьох 

років, і, як наслідок, подружжя стає більш зрілим та стабільнішим. До 35 років 
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молоді люди вже набувають певного соціального статусу, працевлаштовуються, 

повністю формуються психологічно та фізіологічно.  

Також, в роботі було систематизовано основні чинники стабільності 

шлюбно-сімейних взаємовідносин, які поділяються на зовнішні (соціально-

економічне середовище, соціальний статус родини та ін.) та внутрішні(частота 

конфліктів у сімейному середовищі, ціннісні орієнтації подружжя та ін.). При 

аналізі досліджень, в яких піднімалася тема стабільності подружніх 

взаємовідносин було визначено два основних напрямки інтерпретації 

проблеми: як міцність та стійкість системи сімейних взаємовідносин та як 

збереження шлюбних відносин у часі як процесу спільного сімейного життя. В 

ході роботи було дано уточнене визначення поняття «стабільність молодої 

сім’ї». Стабільність молодої сім’ї – це міцність та стійкість системи 

взаємовідносин молодої сім’ї, що забезпечуються задовільними соціально-

економічними та соціально-психологічними умовами в сімейному середовищі 

та сприятливому впливу суспільства на їх розвиток. Основною умовою, за якою 

можна визнати сімейні відносини стабільними є суб’єктивна оцінка подружжя 

їх взаємовідносин.  

Було розглянуто та систематизовано основні чинники нестабільності 

українських молодих родин. В ході роботи було виокремлено такі основні 

проблеми молодих сімей як соціально-економічні, соціально-психологічні, 

правові та медичні, які впливають на стан подружніх взаємовідносин. З 

дослідження, яке ми провели в роботі можна сказати, що основними 

проблемами сучасних українських молодих людей є відсутність житла та 

складнощі з його придбанням та незадовільне економічне середовище в родині. 

Молоді родини, які брали участь в глибинному інтерв’ю відмічали, що для них 

стабільність функціонування їх родини – це перш за все задовільний соціально-

психологічний стан сім’ї, в якому панує почуття взаємної любові, 

взаємоповаги, підтримки та довіри.  

Розлучення є одним з наслідків нестабільності шлюбно-сімейних 

взаємовідносин. Було аналізовано вплив розлучення як на самих молодих 
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людей, які перебували у шлюбі, так і на суспільство. Виявлено, такі негативні 

наслідки розлучення як небажання подружжя, яке розлучилось, вступати в 

повторний шлюб, небажання жінок, які розлучились, народжувати повторно, 

збільшення кількості неповних сімей (у яких після розлучення, дитина 

проживає та виховується одним із батьків), негативні психологічні наслідки у 

дітей, зниження трудової активності, можливість виникнення у розлученого 

подружжя або одного з його членів різних видів девіантної поведінки та ін. 

У другому розділі було розглянуто вплив соціальної політики на 

підтримку стабільності сімейних взаємостосунків молодих родин. В ході 

роботи, було встановлено, що молоді сім’ї в Україні не є самостійною 

категорією. Молоді родини є об’єктом молодіжної та сімейної політики. Також, 

було розглянуте сучасне нормативно-правове забезпечення, яке включає в себе 

конституційне забезпечення, молодіжне та сімейне законодавство, галузеве 

законодавство.  

Було визначено основні види соціальної підтримки молодого подружжя: 

матеріальна допомога, соціальне обслуговування, надання пільг. Було 

відзначено, що пріоритетними шляхами підтримки соціальної політики України 

щодо молодих пар є врегулювання системи працевлаштування та вирішення 

проблеми з житловою площею. В ході роботи було проаналізовано діяльність 

Фонду, який сприяє молодіжному будівництву та виявлено основні соціальні 

програми, які маяють на меті покращити побутові умови життя молодих пар.  

Значну роль в підтримці молодих пар відіграє соціальне обслуговування, 

яке має на меті поліпшити умови життєдіяльності молодої родини, розширити 

реалізацію її прав та свобод, забезпечити повноцінний фізичний, моральний, 

духовний розвиток та залучити молоде подружжя до трудового та суспільно-

творчого процесу. Основними технологіями соціальної роботи щодо 

нестабільного молодого подружжя є соціальна профілактика, соціальна 

діагностика, соціальна консультація, соціальна реабілітація та соціальний 

патронаж. 
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В Україні на сьогоднішній день діє цілий комплекс державних та 

недержавних установ, функціонує низка соціальних програм, які мають на меті 

покращення ситуації молодих родин. Проте із статистичних даних рівня 

безробіття та рівня розлучень серед молодих осіб можна зробити висновок про 

існування деяких недоліків в системі підтримки молодих пар.  

У формуванні соціальної політики щодо підтримки шлюбно-сімейних 

взаємовідносин молодих пар Україні не слід нехтувати закордонним досвідом. 

Було проаналізовано соціальні політики країн Західної Європи, США, Японії та 

КНР. Було встановлено, що майже всіх цих країнах у формуванні соціальної 

політики щодо молоді активну участь приймають молодіжні громадські 

організації. В Україні також діють такі організації, проте їх діяльність ще не 

така ефективна. Важливим є створення таких умов, за яких молодь залучалась 

до таких організацій та сама брала активну участь в облаштуванні свого життя.  

У третьому розділі, після проведення дослідження, основним методом 

якого є глибинне інтерв’ю, а також після аналізу теоретичної складової було 

запропоновано реорганізацію соціальної політики щодо молодого подружжя, 

яка б безпосередньо була спрямована на покращення основних кризових 

моментів функціонування молодої родини та сприяла її стабільності. 

Основними напрямками діяльності такої політики могли б стати: соціальна 

реклама, яка була націлена на формування у молодих людей та їх сімей уявлень 

про основні можливості державної підтримки їх взаємостосунків; підвищення 

рівня ефективності організацій соціального обслуговування, шляхом 

впровадження менеджменту соціальної роботи; стимулювання молодих людей 

до вступу в молодіжні організації, які б безпосередньо брали участь в 

формуванні політики щодо даної категорії населення; впровадження 

молодіжного  підприємництва, яке б змогло значно поліпшити економічне 

становище молодих; створення сприятливих умов для молодіжного 

кредитування на купівлю чи будівлю житла; організацію сприятливого 

середовища для поєднання навчального процесу, трудової діяльності та 

створення сім’ї.  
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Виходячи з вище сказаного, в дисертаційній роботі ми виконали всі 

завдання, які були поставленні, а саме систематизували основні теоретичні 

підходи до вивчення шлюбно-сімейних відносин, здійснили аналіз поняття 

«молода сім’я», розкрили сутність поняття «стабільність молодої сім’ї» та 

визначили, які фактори впливають на неї, здійснили аналіз чинників 

нестабільності сучасної молодої української сім’ї, розкрили вплив соціальної 

політики на підтримку стабільності молодого українського подружжя, 

проаналізували закордонний досвід підтримки молодих родин та виявити 

компоненти, які можливо було б застосувати в сучасних українських реаліях, 

розкрити вплив соціального обслуговування на підтримку стабільності молодих 

сімей в Україні. 
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ДОДАТКИ 

  

 

Додаток А.  

Сценарій глибинного інтерв’ю на тему: Дослідження основних    

факторів стабільності молодих сімей та впливу соціальної політики 

України на їх підтримку (На прикладі молодих родин м. Київ) 

Вступ (5 – 10 хвилин) 

Доброго дня! Давайте познайомимось. Мене звати _________. Я 

проводжу соціологічне дослідження, метою якого є проаналізувати, які головні 

чинники впливають на стабільність подружніх взаємовідносин молодих пар та 

виявити, який вплив має соціальна політика України на їх підтримку. 

Для мене важливо зрозуміти, що значить для Вас особисто стабільні 

взаємовідносини, з якими основними проблемами Ви стикались на протягом 

Вашого подружнього життя та чи відчували Ви підтримку держави при 

створення Вашої родини.  

Всі дані будуть аналізуватись в узагальненому вигляді, без зазначення 

Ваших прізвищ. 

Я буду задавати Вам питання, а Ви відповідати на них. Неправильних 

відповідей не існує, мене цікавить особисто Ваша думка і Ваш досвід. 

Інтерв’ю я буду записувати на диктофон. З інформацією, яку я одержу 

буду працювати особисто тільки я, вона не буде відтворюватись в якій-небудь 

іншій аудиторії. 

1.Вступна частина. Коротко про себе та свою сім’ю.  

Розкажіть про себе. Як Вас звуть? Скільки Вам років? Яка у Вас освіта? 

Чим Ви займаєтесь? Ви працюєте чи навчаєтесь? Скільки часу Ви знаходитесь в 

офіційному шлюбі зв своїм партнером?  

2.  Соціально-економічні умови життя молодої родини. 

Давайте поговоримо про те, в яких умовах проживає Ваша сім’я. 
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Скажіть, будь ласка, де проживає Ваша родина? Разом з ким Ви 

проживаєте? Чи влаштовують Вас побутові умови проживання Вашої сім’ї? Чи 

виникали у Вас проблеми, пов’язані з проживанням з батьками чи сусідами? 

Які саме? 

Наскільки важливо для Вашої сім’ї мати своє житло? На Вашу думку, як 

своя власна житлова площа вплинула б на Ваші сімейні взаємовідносини? Чи 

плануєте ви найближчим часом купувати житло чи брати кредит на житло? Чи 

знаєте Ви про існування Фонду, який сприяє молодіжному будівництву? Чи 

розглядаєте Ваша сім’я варіант взяти кредит на купівлю чи будівлю житла під 

3% річних?  

Давайте поговоримо про дохід та якість життя Вашої родини. 

Як довго Ви працюєте? Чи зверталися Ви за допомогою із 

працевлаштуванням до Державної служби зайнятості чи інших установ 

соціального обслуговування? Чи плануєте ви звертатися за допомогою у 

працевлаштуванні до Державної служби зайнятості чи інших установ 

соціального обслуговування(якщо респондент не працює за якихось умов: 

навчання, безробітний і т.д.)? Чи допомогло Вам з працевлаштуванням 

звернення до таких установ? Як ви оцінюєте ефективність роботи таких установ 

у відсотках, коли 100% - повністю задоволені? 

Які основні джерела доходів Вашої родини? Хто з Вашої сім’ї робить 

найбільший вклад в сімейний бюджет? Чи вистачає Вашій родині цього доходу 

аби забезпечити основні потреби? Чи допомагають Вам та Вашій родині 

матеріально родичі та близькі?  Як саме це впливає на розподіл Вашого 

сімейного бюджету? 

Чи задоволені Ви економічними умовами життя Вашої родини? Які Ваші 

плани щодо покращення цих умов?  

3. Соціально-психологічні умови життя родини. 

Давайте поговоримо про те, з якими проблемами у взаємовідносинах Ви 

зіткнулися після офіційної реєстрації Ваших відносин. 
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Скажіть, будь ласка, чи виникали у Вас певні складнощі на початку 

Вашого спільного життя? Розкажіть про найважчі для Вас проблеми? Як у 

Вашій родині вирішувались такі проблеми? Наскільки ефективним було 

вирішення таких проблем у Вашій сім’ї?  

Скажіть, чи звертались Ви за допомогою у вирішенні цих проблем до 

когось? Вкажіть, хто найчастіше Вам допомагає вирішити ці проблеми? Чи 

звертались Ви коли-небуть до спеціалістів за допомогою у Вирішенні цих 

проблем? Чи знаєте Ви про діяльність у Вашому місті соціальних служб чи 

консультативних центрів для молоді? 

Чи задоволені Ви взаємовідносинами, які складуються у Вашій родині? 

Що б Ви хотіли покращити? 

Чи думали Ви коли-небуть про розлучення? Що саме наштовхнуло Вас на 

такі думки? Чи думаєте Ви про розлучення сьогодні? 

4. Здоров’я сім’ї 

Поговорімо про здоров’я Вашої родини. 

Оцініть будь ласка своє здоров’я та здоров’я Вашого партнера.  Чи 

впливають Ваші хвороби, якщо вони є, на взаємовідносини у Вашій родині? 

4. Планування сім’ї.  

Скажіть, будь ласка, чи плануєте Ви народження дітей у Вашій сім’ї 

найближчим часом? Скільки дітей Ви б хотіли мати? Скільки плануєте мати? 

Скільки реально очікуєте мати і чому? На скільки Ви готові до народження та 

виховання дитини? Чи проходили Ви або хотіли б пройти курси підготовки до 

батьківства? Наскільки ефективними, на Вашу думку, є такі курси? 

Як Ви вважаєте, чи зміниться Ваше життя після народження дитини? Як 

саме? 

5. Оцінка стабільності сімейних взаємовідносин. 

Яка сім’я, на Вашу думку, є стабільною? Чи вважаєте Ви ваші сімейні 

взаємовідносини стабільними і чому? Як Ви вважаєте, чим могла б допомогти 

Вам держава у вирішенні Ваших сімейних проблем? 

 


