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Семінарське заняття № 1.

Тема 1.2.4. Соціальна стратифікація і мобільність.

Мета і задачі семінарського заняття:
Студенти повинні знати  історичні типи стратифікації та критерії соціальної
стратифікації,  теорії соціальної стратифікації, основні показники соціального
розшарування та за  якими ознаками конкретну людину можна віднести до певної
соціальної страти і чим  відрізняються функціоналістський і конфліктологічний підходи
розуміння соціальної нерівності,  види соціальної мобільності та чим зумовлюється
індивідуальна соціальна мобільність, а чим — групова.
Студенти повинні вміти науково обгрунтувати особливості  соціальної стратифікації ,
чим зумовлюється соціальна диференціація та соціальна нерівність,  пояснити  основні
відмінності між закритим і відкритим суспільствами та як здійснюється соціальна
мобільність, та яким чином виштовхування, притягання і шлях міграції впливають на
формування міграційних потоків,  вертикальної соціальної мобільності та  проблеми щодо
визначення критеріїв соціальної стратифікації в Україні.

Література:
1. Лукашевич М.Й. Соціологія. Загальний курс. Підручник – К..2004.
2. Макєєв С.О.Соціологія. Навчальний посібник. – К., 2003.
3. Осипова Н.П. Соціологія. Навчальний посібник – Юрінком, 2003.
4. Павличенко П.П., Литвиненко Д.А. Соціологія: Навчальнийец посібник.- К, 2000.
5. Піча В.М. Соціологія. Загальний курс. – Новий світ, 2004.
6. Пилипенко В.Є., Вишняк О.І., Куценко О.Д. Спеціальні та галузеві соціології – К,

2004.
7. Сірий Є.В. Соціологія – К., 2004.
8. Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/ За ред. В.Г.

Городяненка. – К., 2003.

План семінарського заняття:
1. Соціальна диференціація і соціальна нерівність
1.1. Вимірювання стратифікації.

      1.2.Середній клас.
2.  Соціальна мобільність та її види

2.1. Армія.
2.2. Церква.
2.3. Школа, освіта.
2.4.Власність.
2.5.Сім'я і шлюб.
2.6.Маргінальність.

3.  Міграція
4. Тенденції розвитку соціальної структури в сучасній Україні

Перелік питань для підготовки до семінарського заняття:
1. Що таке соціальна стратифікація? Які її основні критерії?
2. Спробуйте самостійно побудувати шкалу престижу професій у нашому суспільстві.
Розмістіть у висхідному порядку такі професії: «учитель», «водій», «парламентар»,
«банкір», «шахтар», «сторож», «менеджер», «двірник», «столяр», «викладач вузу»,
«юрист», «лікар», «економіст».



3. Дайте характеристику класів сучасних розвинутих країн.
4. Охарактеризуйте особливості соціальної стратифікації України в складі СРСР. Чи
погоджуєтесь ви з думкою про існування лише двох дружніх класів робітників і селян, а
також соціального прошарку інтелігенції? Чому?
5. Які зміни відбуваються в соціально-класовій структурі України сьогодні? Постарайтесь
визначити, до якого класу належать ваші батьки.
6. Яке значення особисто для вас має вивчення соціальної стратифікації суспільства?
7. Дайте визначення соціальної мобільності Як ви розцінюєте власні шанси мобільності?

Методичні рекомендації:
Вивчаючи запропоновану тему, студент має звернути увагу на такі основні

положення: по-перше, Сучасне суспільство характеризується наявністю груп, які
мають в свому розпорядженні значно більші ресурси багатства та влади, ніж інші
групи. Існуючу в суспільстві (спільнотах та групах) нерівність між індивідами та
об'єднаннями індивідів, що виявляється в неоднаковому доступі до соціальних благ
і ресурсів та володінні ними, називають соціальною стратифікацією.

Соціальна стратифікація - це ієрархічно організована структура соціальної
нерівності, яка існує в певному суспільстві, в певний історичний період.

Ієрархічно організовану структуру соціальної нерівності, можна уявити у
вигляді розподілу всього суспільства на страти. Соціальна стратифікація має такі
особливості:

• стратифікація - це рангове розшарування населення, коли вищі верстви
знаходяться у більш привілейованому становищі, ніж нижчі;

• кількість вищих верств значно менша, за нижчих.
• Стратифікація має такі основні виміри (критерії):

о доход, власність; о
влада; о престиж. освіта

Перші три критерії стратифікації - доход, освіта, влада - мають об'єктивні
одиниці виміру (гроші, роки, люди).

Престиж є суб'єктивним показником, що відтворює рівень поваги, якою
користується у суспільній думці та чи інша професія, посада, рід діяльності.

П. Сорокін вважав, що стратифікація в суспільстві має три основні види:
• економічна - за рівнем доходу, де багатство і бідність - полюси, між якими

розташовані та відмежовані одна від одної різні верстви;
• політична,   що   означає   поділ   населення   на  правлячу   меншість   і

підпорядковану більшість;
• професійна - за ієрархічною будовою шкали професій в залежності від

важливості виконання ними функцій в житті суспільства.
Це означає, що суспільство потрібно розділяти за критеріями доходу (а також

багатства), за критеріями впливу на поведінку членів суспільства і за критеріями,
пов'язаними   з   успішним   виконанням   соціальних   ролей, наявністю знань,
навичок, вмінь, які оцінюються та винагороджуються суспільством.

Певна частина соціологів вважає, що саме нерівномірний розподіл влади
зумовлює розподіл багатства і престижу, а статус у системі влади визначає статус в
економічних і соціальних структурах. Саме тому влада є тим чинником, що



визначає основні ознаки соціальної стратифікації, окреслює межі верств і класів, їх
ієрархію.

У наш час найбільш впливовою точкою зору на процес формування
соціальних верств є теорія стратифікації К. Девіса та У. Мура, в якій вони
запропонували функціональне пояснення нерівності. Вони вважають, що
суспільство є певним чином організованою сукупністю нерівноцінних позицій,
одні з яких більш важливі для функціонування суспільства як цілого, інші - менш (
важливі (менеджер - вахтер). Соціальний порядок у суспільстві базується на
розподілі індивідів за соціальними статусами (відповідно до їх функціональних
можливостей, тобто за їх максимальним внеском у досягнення суспільної мети), а
також мотивації до виконання соціальних ролей, які цим статусам відповідають.

Чим вищий статус, тим більше витрат для розвитку здібностей, кваліфікації та
компетентності повинен зробити індивід, що претендує на цей статус. Тому
суспільство заздалегідь "закладає" винагороду в статус і людина знає, що вона
отримає в обмін на свої зусилля та працю.

Людство знає чотири історичні форми стратифікації: рабство, касти, стани,
класи.

Перші три типи характерні для закритого суспільства, де існує жорстко
закріплена система стратифікації і перехід із однієї страти в другу майже
неможливий.

Останній тип характеризує відкрите суспільство, де відбуваються вільні
переходи з однієї верстви в іншу.

Історія свідчить, що рівність у світі не зростає, однак підвищення рівня життя
в цілому перетворює нерівність на припустиму та легітимну.

По –друге, під соціальною мобільністю, зазвичай, розуміють рух індивідів між
різними соціальними позиціями, протягом якого вони здійснюють перехід від
однієї групи до іншої.

Класиком теорії соціальної мобільності вважають російсько-американського
вченого П.Сорокіна, який запровадив відповідний термін у науковий обіг.
Найвідоміші дослідники цієї проблеми - американці Б.Барбер, Л.Уорнер, а також
авторитетний соціолог сучасності - англієць Д.Голдторп. Останній створив
методики дослідження мобільності, вивчаючи англійське суспільство. У 1993 -
1995 рр. Інститутом соціології НАН України і Центром " Демократичні ініціативи"
за цими методиками проводилися Дослідження соціальної мобільності в Україні.
Результати цих досліджень відтворені у монографії "Рухливість структури. Сучасні
процеси соціальної мобільності." -К., 1999.

У сучасній науці розрізняють два види соціальної мобільності:
• горизонтальна - передбачає перехід індивідів з однієї соціальної групи до іншої

без зміни соціального статусу;
• вертикальна - передбачає перехід індивіда з однієї групи до іншої зі зміною

соціального статусу.
У свою чергу, вертикальна мобільність може бути висхідною, коли індивід

збільшує свої доходи, підвищує освіту, здобуває владу, визнання, престиж, статус -
здійснює соціальний підйом і є мобільним угору, і нисхідною, коли індивід втрачає у



власності, владі, визнанні, статусі, здійснює соціальний спуск, зазнає деградації і є
мобільним донизу.

Вертикальна мобільність може бути як індивідуальною, яка стосується
окремого індивіда, так і колективною, яка характерна для цілої групи.

Також виокремлюють внутрішньогенераційну мобільність (інтрагенераційну)
та міжгенераційну (інтергенераційну).

Внутрішньогенераційна мобільність (інтрагенераційна) -це висхідна або
нисхідна мобільність окремої людини протягом її життя. Інколи даний вид
соціальної мобільності ще називають кар'єрою, зміна соціального статусу індивіда
протягом власного життя.

Міжгенераційна мобільність (інтергенераційна) - це рух індивіда по
соціальній шкалі між різними поколіннями. Вивчаючи даний тип мобільності,
можна з'ясувати, як змінилися соціальні позиції поколінь дітей у порівнянні з
поколіннями батьків.

Досліджуючи мобільність, соціологи оперують також наступними поняттями.
Швидкість мобільності - це рух індивіда по соціоекономічній шкалі за певний

проміжок часу. Нормальною швидкістю вважаються пересування індивіда на одну-
дві сходинки - "страти". Раптовийвий злет або раптове падіння на декілька позицій
за короткий проміжок часу-ознака кризових або перехідних суспільств, (характерна
для сучасної України).

Інтенсивність мобільності - це кількість індивідів, що змінюють соціальні
позиції у вертикальному і горизонтальному напрямі за певний час.

Сукупний індекс мобільності - це показник, який враховує швидкість та
інтенсивна мобільність;

У світовій соціології відомими є Оксфордські дослідження соціальної-
мобільності, що відбувалися у 70-і та 90-і роки XX століття.

Аналізуючи суттєві зміни в структурі виробництва розвинутих
капіталістичних країн, зумовлені НТР, соціологи дійшли таких висновків: рівень
мобільності чоловіків зріс; збільшилась чисельність випадків руху великої
амплітуди; третина вищих "білокомірцевих" службовців походять з робітників;
значно обмежені можливості мобільності у жінок; відбувається збільшення
кількості посад високого рангу і як наслідок - посилені можливості мобільності в
суспільстві.

Домінуючі тенденції у соціальній мобільності в Україні, що були виявлені
дослідженнями українських вчених у 90-х роках XX століття:
• масова примусова, недобровільна міжпрофесійна мобільність, зумовлена

кризовим станом суспільства у період інституціональних змін, яка знижує попит
на деякі професії, наявність безробіття тощо;

• нисхідні соціальні переміщення як домінуючі тенденції у процесах соціальної
мобільності для абсолютної більшості населення;

• висхідні соціальні переміщення як характерна тенденція для відносно невеликих
соціальних груп (переважно для правлячої еліти);

• зміна професії як складова стратегії виживання;



• вимушена самозайнятість без професійної перекваліфікації; рух у нисхідному
напрямку суттєво переважає над рухом у висхідному напрямку;

• стратегії успіху властиві переважно молоді, у той час, коли для середнього і
старшого покоління характерні стратегії виживання.

Таким чином, об'єктивні знання про соціальну мобільність свідчать про
реальні переміщення в суспільстві, рівень демократичності, відкритості та
стабільності його.

Завдання для контролю знань, вмінь та навичок:
1. Які Ви знаєте історичні типи стратифікації?
2. Назвіть критерії соціальної стратифікації.
3. Які Ви знаєте теорії соціальної стратифікації?
4. Чому нині зростає роль освіти, знань для підвищення соціального статусу?
5. Назвіть основні показники соціального розшарування. За якими ознаками

конкретну людину можна віднести до певної соціальної страти?
6. Чим. відрізняються функціоналістський і конфліктологічний підходи розуміння

соціальної нерівності?
7. Які види соціальної мобільності Вам відомі?
8. Чим зумовлюється індивідуальна соціальна мобільність, а чим — групова?

Наведіть приклади.
9. Які основні відмінності між закритим і відкритим суспільствами? Як у них

здійснюється соціальна мобільність?
10. Які існують шляхи для вертикального переміщення індивідів у суспільстві? Що

заважає їм долати межі між соціальними прошарками під час соціальної
мобільності?

11. У яких творах художньої літератури описано маргіналіє?
12. Що таке "процес міграції"?
13. Яким чином виштовхування, притягання і шлях міграції впливають на формування

міграційних потоків?
14. Що таке "канали вертикальної соціальної мобільності"?
15. Що таке "середній клас"? Чи існує в Україні середній клас?
16. У чому, на Вашу думку, полягають проблеми щодо визначення критеріїв

соціальної стратифікації в Україні?



Семінарське заняття № 2.

Тема 1.2.7. Соціальні процеси та зміни.
Мета і задачі семінарського заняття:
Студенти повинні знати природу, сутність та причини соціальних змін та соціальні
процеси та їх різновиди.
Студенти повинні вміти охарактеризовувати природу, сутність та причини соціальних
змін та соціальні процеси та їх різновиди, давати класифікацію соціальних процесів за
різними ознаками та навіщо вивчати соціологам соціальні зміни та процеси.

Література:
1. Лукашевич М.Й. Соціологія. Загальний курс. Підручник – К..2004.
2. Макєєв С.О.Соціологія. Навчальний посібник. – К., 2003.
3. Осипова Н.П. Соціологія. Навчальний посібник – Юрінком, 2003.
4. Павличенко П.П., Литвиненко Д.А. Соціологія: Навчальнийец посібник.- К, 2000.
5. Піча В.М. Соціологія. Загальний курс. – Новий світ, 2004.
6. Пилипенко В.Є., Вишняк О.І., Куценко О.Д. Спеціальні та галузеві соціології – К,

2004.
7. Сірий Є.В. Соціологія – К., 2004.
8. Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/ За ред. В.Г.

Городяненка. – К., 2003.

План семінарського заняття:
1. Природа, сутність та причини соціальних змін
2.  Соціальні процеси та їх різновиди

Перелік питань для підготовки до семінарського заняття:
1. У чому полягає природа соціальних змін
2. Якими є передумови соціальних змін
3. Що таке соціальний процес
4. За якими параметрами класифікують соціальні процеси
5. Чому виникають соціальні рухи.

Методичні рекомендації:
Вивчаючи запропоновану тему, студент має звернути увагу на такі основні
положення: по-перше,  соціологи впродовж тривалого часу вивчали
переважно незмінні, сталі процеси, сформовані інституції та структури.
Сьогодні ж необхідно вивчати нестійкі соціально-політичні стани,
різноманітні перехідні процеси, які радикально змінюють спосіб поведінки
індивіда. Оскільки сучасний світ дедалі частіше характеризують як мінливий.
Соціальні зміни — тип руху соціальних явищ, процесів та соціальних
структур у суспільстві, у результаті якого виникають, нагромаджуються і
трансформуються якісні відмінності між ними, створюється багатоманітність
соціальної реальності.Соціальна зміна — це перехід соціального суб'єкта з
одного стану в інший, істотна трансформація соціальної організації,
соціальних інститутів. Соціальні зміни виявляються у виникненні,



деформації та зникненні певних елементів соціальної системи, трансформації
її внутрішніх та зовнішніх зв'язків. Зміни в окремих соціальних структурах
становлять зміст їх функціонування, а зміни в соціальній системі в цілому —
зміст її розвитку.
Теорії циклічних змін. Соціальна циклічність є повторенням подій, тенденцій
минулого з новими кількісними і якісними елементами. Теорія життєвих
циклів цивілізацій аналізується у працях А. Тойнбі. Вчений вважав, що
світова історія являє собою виникнення, розвиток та занепад різних
цивілізацій. Останні виникають та розвиваються у відповідь на "виклики"
навколишнього природного та соціального середовища (погані природні
умови, напад ворогів тощо). Загалом представники теорії циклічних змін
вважали, що всі циклічні зміни бувають замкнені, коли кожний повний цикл
повертає систему до початкового стану, та спіральними, коли повторення
певних етапів відбувається на якісно новому вищому або нижчому рівні.
Будь-яка соціальна система у своєму розвитку проходить ряд послідовних
стадій: зародження, розвиток, зрілість, занепад, руйнування. Фази розвитку
системи, як правило, мають різну інтенсивність та тривалість. Жодна
цивілізація, культура не є кращою або досконалою. Соціальні зміни є не
лише результатом звичайного процесу розвитку соціальних систем але й
результатом творчої діяльності людини.

Найважливішою ознакою соціальної зміни дослідники вважають її
повсюдність. Зміни повсюдні не тільки у просторі, але й часі.

У соціологічній літературі існують різні підходи до класифікації
соціальної зміни. У залежності від розмірів, масштабів їх прояву в
суспільстві соціальні зміни поділяють на великомасштабні (значні зміни
соціальної структури, включаючи наслідки й прояви таких структур, які
закріплені у нормах, цінностях, культурних символах) та дрібномасштабні
(зміни у характеристиках соціальної структури, які не мають якихось
безпосередніх і значних наслідків для всезагальної структури як такої).
Прикладом дрібномасштабних змін є "життєві цикли", а короткочасних
великомасштабних змін — революція, довготривалих – соціальна еволюція.
Залежно від джерела виникнення виділяють екзогенні та ендогенні зміни.

Виокремлюють також заплановану та не заплановану зміну. Т. Парсонс
пропонує розрізняти зміни всередині системи та зміни самої системи. Е.
Тірікьян віддає перевагу змінам нарівні цілого суспільства. Він їх називає
соціетальними, тобто такими, що відбуваються в організаційній структурі
цілісного суспільства й ведуть до його тотальної трансформації. Р.
Дарендорф пропонує структурну соціальну зміну (процеси, що ведуть до
заміни персоналу в "позиціях панування") й тлумачить її з точки зору
класового конфлікту. На його думку, суб'єктами соціальної зміни виступають
"соціальні класи" — "організовані або неорганізовані колективи індивідів,
котрих розділяють явні та приховані інтереси, що належать до структури
авторитету". Для визначення масштабів зміни Р. Дарендорф вводить дві
величини "радикальність структурних змін" і "раптовість структурних змін".
Вчений виокремлює три способи структурних змін. Перший передбачає



повалення пануючого класу (наприклад, революція). Другий — часткова
заміна особового складу пануючої еліти (коаліція). Третій — взагалі не
передбачає будь-якої заміни у керівних прошарках. Суть такої зміни полягає
в урахуванні правлячою меншістю у своїй законодавчій і політичній
діяльності інтересів і цілей опозиції. За такого підходу відмінності сторін, що
протиборствують, залишаються, проте суспільство зберігає стабільність.
Третій спосіб структурних змін можна розглядати якнайповільніший тип
еволюції.

Якщо підсумувати існуючі у літературі типи соціальних змін, то в
цілому можна навести наступну їх класифікацію. За масштабами: малі,
маргінальні, всеохоплюючі, революційні зміни. Зміни можуть охоплювати
всю соціальну систему, а можуть надавати пріоритет якомусь одному
аспектові елемента. Можуть бути короткострокові, середньострокові та
довгострокові. Можуть вести соціальну систему до прогресу, розвитку або
занепаду. Соціальні зміни відбуваються на рівні міжособистісних відносин,
на рівні організацій та інститутів, малих і великих соціальних груп, на
місцевому, соціетальному та глобальному рівнях. За характером перебігу
виокремлюють наступні різновиди соціальних змін; функціональні, реформи,
революції, модернізації, трансформації та кризи.
Функціональні зміни у соціальних системах мають адаптивний характер. Такі
зміни здійснюються для підтримки системи у робочому стані. До їх завдання
не входять радикальні реформи, що передбачають якісні структурні зміни. їх
завдання у пристосуванні до мінливих умов навколишнього середовища та
внутрішніх потреб соціальної системи.
Соціальна модернізація — різноманітні прогресивні соціальні зміни, у
результаті яких соціальна система, підсистема, покращує своє
функціонування. Наприклад, процес перетворення традиційного суспільства
в індустріальне.
Соціальна трансформація - перетворення в суспільстві у результаті певних
цілеспрямованих або хаотичних соціальних змін.
Соціальна криза — перехідний стан соціальної системи, що передбачає
радикальні зміни для вирішення різних проблем.
Отже, сьогодні соціальну зміну дедалі більше розуміють як інноваційний
процес, що веде до зміни звичного способу життя, стереотипів, традицій,
внесення динаміки у соціальний порядок

Отже, соціальні зміни можуть бути викликані різними причинами.
Загалом всі причини та механізми соціальної зміни можна поділити натри
групи: економічні (розвиток виробництва та виробничих сил); соціальні,
соціально-психологічні (ускладнення структури суспільства та його
диференціація); культурологічні (прогрес в науці, техніці та технологіях).
Також характерною особливістю західної соціології є прагнення дослідників
пов'язати у причинній взаємозалежності процеси соціальної зміни з
природою людини.

Таким чином, сьогодні немає єдиної теорії соціальної зміни. Існує
безліч тлумачень, підходів до її дослідження. Основним положенням в



концепції соціальної зміни є те, що відмінності повинні стосуватись різних
часових моментів і стану однієї системи, соціального об'єкта, що вивчається,
наприклад конкретного суспільства, держави, організації, соціальної групи,
культури тощо. Зміни — це відмінності між тим, що являла собою система в
минулому, і тим, що стало з нею через певний проміжок часу. Соціальні
зміни потрібно розглядати як багатофакторний процес, на який впливають
чинники зовнішнього середовища, зміни в економіці, культурі, ідеології.

Соціальний процес — послідовна зміна станів суспільства або його
окремих систем.

Соціальний процес проявляється як рух у часі низки соціальних подій
чи явищ певної спрямованості. У ньому діалектично поєднуються зміна і
сталість, перервність і неперервність. Соціальна система не може існувати
без процесу, що призводить до певних змін. Процеси відбуваються на різних
рівнях соціальної системи: окремого індивіда, соціальної групи, організації,
суспільства. Найважливішими ознаками соціальних процесів є їх загальність
та зв'язок із суб'єктом, який здійснює процес. Функціонування й розвиток
суспільства відбуваються в різних формах соціальних процесів.

Можна здійснити класифікацію соціальних процесів за певними
критеріями. Зокрема, за формами розвитку соціальні процеси поділяють на
такі види:
• спрямовані (передбачають певну мету або тенденцію у своєму русі). Вони є
передбачуваними або явними. Наприклад, процес глобалізації, процес
реформування економіки, створення єдиного європейського суспільства.
• не спрямовані (мають випадковий, хаотичний характер). Наприклад,
емоційні сімейні конфлікти, мобілізації в соціальних рухах.
• зворотні (процеси, які викликають у системі певні зміни). Ці зміни можуть
бути й радикальними, що може призвести до повернення у попередній стан.
Наприклад, посилення девіантної поведінки людей в період економічної
кризи. Водночас слід пам'ятати проте, що повернення до попереднього стану
не означає повну ідентичність системи: відновлюються лише основні
структурні елементи, а другорядні можуть змінюватись назавжди.
• незворотні (відображають зміни, які не можна повернути). Наприклад,
старіння людини, урбанізація населення.
• висхідні (передбачають розвиток системи, якщо цей розвиток істотний, то
його ототожнюють з прогресом).
• низхідні (викликають негативні дисфункціональні зміни у системі, стан
регресу).
• лінійні (поступові безперервні висхідні або низхідні зміни в системі).
• циклічні (періодичне повторення певних фаз розвитку системи). Наприклад,
вибори та перевибори президента або парламенту. Такі процеси можна
розглядати також як кругові.
• спіральні (являють собою висхідний або низхідний циклічний рух).
За ступенем загальності розрізняють:
• соціетальні процеси (глибокі процеси економічних, демографічних,
екологічних та інших змін);



• загальні (функціонування таких соціальних інститутів, як системи
управління, охорони здоров'я, освіти);
• особливі (адаптація, урбанізація).
За характером змін: еволюційні та революційні процеси. За спрямованістю:
прогресивні та реакційні процеси. За змістом змін:
• співробітництво;
• суперництво;
• конкуренція;
• конфлікт;
• пристосування.
Реформування суспільних відносин потребує особливої уваги до чинників
соціальних процесів, умов їх перебігу та спрямування, своєчасного
виявлення застійних явищ, котрі гальмують процеси розвитку. Проведення
широкомасштабних соціологічних досліджень всіх сфер суспільного життя є
ефективним засобом з'ясування стану тих соціальних структур у суспільстві,
які визначають характер, особливості й оптимальні умови соціальних
процесів.

Завдання для контролю знань, вмінь та навичок:
1. Що спільного та відмінного між поняттями "соціальні зміни", "соціальний

прогрес", "соціальний розвиток"?
2. Які переваги та недоліки основних соціологічних теорій змін?
3. Назвіть основні причини та фактори соціальних змін.
4. З якою  метою соціологи вивчають соціальні процеси?



Семінарське заняття №3.

Тема 2.4. 2. Сімя та шлюб як соціальні інститути. Структура, функції сучасної сімї.
Типологія сімї.
Мета і задачі семінарського заняття:
Студенти повинні знати  соціальні інститути такі, як сімя та шлюб, структуру, функції
сучасної сімї та  типологію сімї.
природу, сутність та причини соціальних змін та соціальні процеси та їх різновиди.
Студенти повинні вміти проаналізувати сім’ю як об’єкт соціологічного дослідження,
охарактеризувати сучасний етап сім’ї в українському суспільстві та визначити тенденції її
розвитку.

Література:
1. Лукашевич М.Й. Соціологія. Загальний курс. Підручник – К..2004.
2. Макєєв С.О.Соціологія. Навчальний посібник. – К., 2003.
3. Осипова Н.П. Соціологія. Навчальний посібник – Юрінком, 2003.
4. Павличенко П.П., Литвиненко Д.А. Соціологія: Навчальнийец посібник.- К,

2000.
5. Піча В.М. Соціологія. Загальний курс. – Новий світ, 2004.
6. Пилипенко В.Є., Вишняк О.І., Куценко О.Д. Спеціальні та галузеві соціології –

К, 2004.
7. Сірий Є.В. Соціологія – К., 2004.
8. Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/ За ред. В.Г.

Городяненка. – К., 2003.

План семінарського заняття:
1. Сім’я, аспекти її соціологічного вивчення
2. Сім’я як соціальний інститут. Функції сім’ї
3. Типологія і структура сім’ї. Проблеми сучасної сім’ї

Перелік питань для підготовки до семінарського заняття:
1. Дайте визначення сім’ї та шлюбу.
2. Якими є роль і значення сім’ї в життєдіяльності суспільства?
3. Назвіть предмет соціологічного вивчення сім’ї як складного соціального феномену.
4. Розкрийте особливості різних методологічних підходів до соціологічного аналізу

сім’ї.
5. Охарактеризуйте основні типи шлюбу і сім’ї.
6. Що таке структура сім’ї?
7. Назвіть етапи життєвого циклу сім’ї.
8. Що являє собою сім’я як мала соціальна група? Наведіть її типові ознаки.
9. Що являє собою сім’я як соціальний інститут? В якому співвідношенні він

перебуває з іншими суспільними інститутами?
10. Розкрийте зміст суспільних та індивідуальних функцій сім’ї. Назвіть проблеми,

зв’язані з їх реалізацією.
11. Що таке демографічна політика держави?
12. Проаналізуйте основні тенденції розвитку сучасної вітчизняної сім’ї.
13. Назвіть шляхи подолання сучасної кризи сім’ї в Україні.

Методичні рекомендації:
Вивчаючи запропоновану тему, студент має звернути увагу на такі основні положення:
по-перше Сім'я - інститут, що переважно створює культуру і впливає на неї. Всюди,



де б ви не опинилися, сьогодні, так само як і вчора, справедливе твердження: сім'я -
першооснова будь-якого суспільства. Сім'я - це не тільки результат
найелементарніших природних емоцій людини (любові, ненависті, сексуальності,
прагнення, самотності, емоцій, пов'язаних із покаранням, жертовністю, релігійними
поглядами і т.ін.). Це також основна „територія", на якій відбувається виробництво
і відтворення поколінь, виховання і, врешті-решт, інституціоналізація людини.
Соціологія сім'ї - це галузь соціології, що вивчає формування, розвиток та
функціонування сім'ї, шлюбно-сімейних відносин у конкретних культурних і
соціально-економічних умовах.
Найважливішими об'єктами вивчення соціології сім'ї є шлюб і сім'я.
Сім'я - це форма спільності людей, яка складається з чоловіка і жінки, поєднаних
шлюбом, їх дітей, а також, в окремих випадках, з інших осіб, пов'язаних з першими
кровноспорідненими зв'язками.
Шлюб (від старослов'ян. сьлюб - дати урочисту обіцянку, «слюбитись» -
домовитись) - історично обумовлена, санкціонована й регульована суспільством
форма відносин між чоловіком і жінкою, що визначає їх права і обов'язки стосовно
один одного та дітей.
По – друге, на сучасному етапі можна виділити такі основні функції: сім'ї:
репродуктивну, виховну (соціалізаційну), економічну і побутову, первинного
соціального контролю, духовно-емоційну, організації та проведення дозвілля,
сексуальну.
У соціології існує велика кількість класифікацій форм сім'ї. Наведемо лише
декілька з них.

За кількістю подружжів сім'ї поділяються на моногамні та полігамні.
Моногамна сім'я - це шлюб між одним чоловіком і однією жінкою.
Полігамія - шлюб між одним чоловіком і декількома індивідами: 1) шлюб між
одним чоловіком і декількома жінками - полігінія (багатоженство). 2) шлюб між
однією жінкою і декількома чоловіками - поліандрія (багатомужжя). 3) груповий
шлюб - між декількома чоловіками і жінками.

З точки зору сфери вибору подружжя шлюби поділяються на ендогамні
(взяті в межах власної спільноти) та екзогамні (між представниками різних груп).
Це приводить до виникнення двох видів сім'ї: соціально-гомогенної (однорідної) та
соціально-гетерогенної (різнорідної). За даними соціологів, гомогенні сім'ї
складають 70% від загальної кількості сімей.

По – трете, за структурою влади сім'ї бувають авторитарними та
демократичними (є також поділ на патріархальну, матріархальну та егалітарну
сім'ї).

Сім'я, що складається з подружньої пари та їх дітей, тобто з двох поколінь,
називається нуклеарною (від лат. Nucleus - ядро), або простою сім'єю. Нуклеарна
сім'я є зараз найтиповішою в індустріальних країнах. Сім'я, яка об'єднує дві або
більше простих сім'ї із спільним господарством і при цьому складається з трьох або
більше поколінь - прабатьків, батьків і дітей (онуків), називається розширеною сім
'єю.

Теорії сім'ї дозволяють з'ясувати місце сім'ї в житті суспільства, з одного
боку, і місце сім'ї в житті окремого індивіда, з іншого. Серед найбільш поширених
варто згадати конфліктну та психоаналітичну. Значного поширення з початку ХХ
ст. набула теорія кризи сім'ї.



Науковці звертають увагу на значну кількість змін у функціонуванні сім'ї. Це поява
нових її форм, зростання кількості розлучень, малодітність, створення сім'ї у
старшому віці. Слід зауважити, що дана теорія викликала критику багатьох
науковців, і функціонування сім'ї впродовж ХХ століття є доказом того, що
альтернативи їй людство не виробило. Саме тому серед соціологів сім'ї існують два
табори, дві парадигми - парадигма кризи сім'ї, представники якої вважають, що
сім'я не виконує своєї найважливішої функції - народження та виховання дітей, і
парадигма модернізації, представники якої вважають, що сім'я пристосовується до
соціальних змін, акцент з одних функцій переноситься на інші - зокрема, зростає
значення психотерапевтичної функції.

Характерною ознакою сучасної сім'ї є автономія її членів. Чим вищий рівень
культурно-цивілізаційного розвитку суспільства, тим більше член такого соціуму
усвідомлює себе як індивідуальність, тим більші у нього потреби у відокремленні.
В родині, зокрема, автономність виявляється в тому, що інтереси обох членів
подружжя значно ширші, ніж суто сімейні, і коло значущого спілкування для них
виходить за її межі, їхня сімейна поведінка регулюється не стільки звичаями,
традиціями і зовнішніми впливами, скільки індивідуальними уявленнями,
естетичним ідеалом і моральними цінностями. Сім'я активно реагує на зростання
автономності своїх членів. З'являються нові форми сімейних структур: шлюбні
контракти на певний час, шлюб з трирічним випробувальним терміном (без
народження дітей), "громадянський шлюб" (тобто шлюб за згодою сторін, але без
реєстрації), "дистанційні шлюби" (окреме проживання подружжя з терміновими
зустрічами), "конкубінат"(коли сім'я розпалася і її члени мають власне життя, але
дітей виховують спільно), шлюб між особами однієї статі, груповий шлюб-комуна
тощо.

Завдання для контролю знань, вмінь та навичок:
1. Для чого потрібне вивчення шлюбу і сім'ї?
2. Проаналізуйте, чи варто вважати, що сімейні проблеми – це проблеми

конкретних людей?
3. Чому шлюб і сім'я є одним з найдавніших соціальних інститутів?
4. Охарактеризуйте соціальні функції сім'ї.
5. Як ви вважаєте: який з типів сім'ї домінує в нашому суспільстві?
6. Чи варто вважати, що сімейні проблеми – це проблеми конкретних людей?
7. Які проблеми сучасної сім'ї найгостріші?
8. Проаналізуйте основні фактори впливу на стабільність сім'ї. Суть кризи

сім'ї. Ваш прогноз.
9. Подумайте, якою ви бачите сім'ю у майбутньому. Аргументуйте свою

думку.
10. 10.Поясніть, чому виникають сімейні конфлікти?



Семінарське заняття №4.

Тема 2.4.4.Причини сімейних конфліктів як предмет соціологічних досліджень.
Демографічна ситуація в Україні.

Мета і задачі семінарського заняття:

Студенти повинні знати головні механізми виникнення сімейних конфліктів,
класифікацію сімейних конфліктів та шляхи врегулювання сімейних конфліктів.
Студенти повинні вміти проаналізувати  становище демографічної ситуації в Україні на
сучасному етапі, головні механізми виникнення сімейних конфліктів, класифікацію
сімейних конфліктів та шляхи врегулювання сімейних конфліктів та  подолання сучасної
кризи сім’ї в Україні.

Література:
1. Лукашевич М.Й. Соціологія. Загальний курс. Підручник – К..2004.
2. Макєєв С.О.Соціологія. Навчальний посібник. – К., 2003.
3. Осипова Н.П. Соціологія. Навчальний посібник – Юрінком, 2003.
4. Павличенко П.П., Литвиненко Д.А. Соціологія: Навчальнийец посібник.- К,

2000.
5. Піча В.М. Соціологія. Загальний курс. – Новий світ, 2004.
6. Пилипенко В.Є., Вишняк О.І., Куценко О.Д. Спеціальні та галузеві соціології –

К, 2004.
7. Сірий Є.В. Соціологія – К., 2004.
8. Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/ За ред. В.Г.

Городяненка. – К., 2003.

План семінарського заняття:
1. Головні механізми виникнення сімейних конфліктів.
2. Класифікація сімейних конфліктів.
3. Врегулювання сімейних конфліктів.
4. Демографічна ситуація в Україні.
5.
Перелік питань для підготовки до семінарського заняття:

1. Які є  механізми виникнення сімейних конфліктів?
2. За якими ознаками класифікують  сімейні конфлікти.
3. Яким чином врегульовуються  сімейні конфлікти?
4. Охарактеризуйте демографічну ситуацію  в Україні.
5. Що таке демографічна політика держави?
6. Проаналізуйте основні тенденції розвитку сучасної вітчизняної сім’ї.
7. Назвіть шляхи подолання сучасної кризи сім’ї в Україні.

Методичні рекомендації:
Вивчаючи запропоновану тему, студент має звернути увагу на такі основні

положення: по-перше, Унікальність сімейних відносин обумовлює не тільки специфіку
виникнення і протікання конфліктів у сім'ї, але й особливим чином відображається на
соціальному і психічному здоров'ї всіх її членів. Сімейні конфлікти - це протиборство між
членами сім'ї на основі зіткнення протилежно спрямованих мотивів і поглядів.
Вважається, що ефективне подружнє взаємодія визначається динамічною рівновагою
понять "МИ" і "Я". Рівновага дійсно є динамічним, адже в кожен момент часу існує акцент
лише на одному з двох понять. При дуже сильному розвитку складової "МИ" - завжди



існує небезпека гальмування особистісного зростання одного з подружжя (а іноді й обох).
Якщо сильно розвинений "Я"-компонент - виникають передумови для роз'єднаності і
образ. Сімейні відносини базуються на зобов'язаннях один перед одним, перед собою і
перед суспільством. Кожен із подружжя може розуміти свої зобов'язання або зобов'язання
партнера по-різному, ігнорувати їх, примушувати іншого партнера до виконання і так
далі. Часто шлюб стає майданчиком для маніпулювання один одним і підміни загальних
цілей на особисті. Сімейні відносини формуються в більшості випадків на основі досвіду
батьківської сім'ї кожного з подружжя (який інколи дуже важко об'єднати в єдине
розуміння), і надзвичайно рідко на основі зрілих уявлень і реалістичних побажань
кожного з партнерів. Це стає приводом для сімейних конфліктів.
Установки, що виникають у шлюбі, зазвичай дуже жорсткі і підтримуються обома
подружжям, іноді мимоволі. Оскільки, сім'я - це не просто сума людей (членів сім'ї), а
відкрита саморозвивається система зі своїми законами, нормами поведінки і типом
взаємин. І зміни, що відбуваються з одним з членів сім'ї, прямо або побічно відбиваються
на інших її членах. Сімейні конфлікти завжди зачіпають особисті інтереси будь-кого з
членів сім'ї. І кожна сім'я проходить певні стадії розвитку, для яких характерні свої
періоди напруги і кризи. І тут важливо мати ефективні і прийнятні для всіх членів сім'ї
способи вирішення даних проблем.
По – друге, сімейні конфлікти різноманітні. Це і конфлікти між подружжям, батьками,
дітьми, це і межпоколенние конфлікти між представниками молодшого та старшого
поколінь. Конфлікти в сім'ї між її членами виникають з приводу виконання сімейних
функцій, психологічних протиріч, різного розуміння сімейних цілей і завдань розвитку
кожного покоління, системи сімейних цінностей членів сім'ї. Сімейний конфлікт
сприймається і переживається членами її сім'ї як розбіжність, зіткнення їхніх інтересів,
цілей і потреб.
Кожен з нас зможе виділити кілька причин, які викликають часті конфлікти в сім'ї:  різні
погляди на сімейне життя;  незадоволені потреби і порожні очікування; пияцтво одного з
подружжя;  невірність;  неповажне ставлення одне до одного; небажання брати участь у
вихованні дітей; побутова невлаштованість; неповагу до родичів;  небажання допомагати
по дому;  розбіжності в духовних інтересах;  егоїзм;  невідповідність темпераментів;
ревнощі.
 По – трете, конфлікти можна поділити на два типи в залежності від їхнього розв'язання.
Творчий - являє собою певне терпіння у відносинах один до одного, витримку і відмова
від образ, приниження; пошук причин виникнення конфлікту; взаємна готовність до
ведення діалогу, старання змінити сформовані відносини. Підсумок: налагоджуються
доброзичливі відносини між подружжям, спілкування стає більш конструктивним.
Руйнівний - представляє собою образи, приниження: прагнення «насолити», більше
провчити, звалити провину на іншого. Підсумок: зникає взаємна повага, спілкування один
з одним перетворюється в обов'язок, часто неприємну.
Отже, визначимося, що є основою для породження конфлікту в сім'ї:
1. Незадоволена потреба в самоствердженні.
2. Прагнення одного або обох подружжя реалізовувати в шлюбі перш за все особисті
потреби (егоїзм).
3. Невміння подружжя спілкуватися один з одним, з родичами, друзями і знайомими,
колегами по роботі.
4. Сильно розвинені матеріальні амбіції в одного або обох подружжя.
5. Небажання одного з подружжя брати участь у веденні домашнього господарства.
6. Наявність в одного або обох подружжя завищеної самооцінки.
7. Небажання одного з подружжя займатися вихованням дітей чи розбіжність поглядів на
методи виховання.
8. Відмінності уявлень подружжя про зміст ролей чоловіка, дружини, батька, матері, глави
сім'ї.



9. Нерозуміння як результат небажання вести діалог.
10. Різні типи темпераменту подружжя і невміння враховувати тип темпераменту.
11. Ревнощі одного з подружжя.
12. Подружня невірність одного з подружжя.
13. Статева холодність одного з подружжя.
14. Шкідливі звички у одного з подружжя та пов'язані з ними наслідки.
15. Особливі випадки.
Щодо класифікації конфліктів: фізіологічний конфлікт, психосексуальний конфлікт
наздоганяє подружжя в той самий момент, коли з їхнього життя випаровується ейфорія,
яку дарує парі почуття закоханості, статусно-рольової, і саме з його виникненням
пов'язано значну кількість розлучень серед сімейних пар, в емоційному конфлікті
основною проблемою є брак очевидних проявів любові з боку одного з подружжя.
Віковим конфліктом психологи називають не одвічна суперечка поколінь, а нерозуміння,
що виникає між людьми, зрілість яких знаходиться зовсім на різних рівнях. Ціннісний
конфлікт. Матеріальний конфлікт.

Попередження сімейних конфліктів залежить від всіх членів сім'ї і, перш за все від
подружжя. При цьому слід мати на увазі, що деякі дрібні сімейні сварки можуть мати
позитивну спрямованість, допомагаючи прийти до згоди щодо спірних питань і запобігти
більш великий конфлікт. Але в більшості випадків сімейних конфліктів допускати не слід.
Основні шляхи попередження сімейних конфліктів залежать від потенційних суб'єктів
конфліктної взаємодії (подружжя, родітелe8e8, діти, родичі і т. д.). По кожному
конкретному випадку в рекомендованій літературі можна знайти корисні поради.
Тут ми назвемо лише загальні шляхи попередження сімейних конфліктів, що випливають
із соціально-психологічних закономірностей розвитку сім'ї. Такими шляхами є:
• формування психолого-педагогічної культури, знань основ сімейних відносин (в першу
чергу це стосується подружжя);
• виховання дітей з урахуванням їх індивідуально-психологічних і вікових особливостей, а
також емоційних станів;
• організація родини на повноправних засадах, формування сімейних традицій, розвиток
взаємодопомоги, взаємної відповідальності, довіри і поваги;
• формування культури спілкування.
 Способи вирішення сімейних конфліктів: конфлікти існували, і будуть існувати, вони
невід'ємна частина людських відносин. Виникають вони через відмінності між людьми,
через те, що вчинки, уявлення, почуття у кожного з нас не одні й ті ж і деколи приходять в
зіткнення один з одним. Спираючись на роботи Девіда Джонсона, можна запропонувати
одну з можливих моделей поведінки для вирішення цієї конфліктної ситуації. Важливу
роль у конструктивному вирішенні конфліктів грають такі чинники:
Адекватність відображення конфлікту.
Часто в ситуації конфлікту ми неправильно сприймаємо власні дії, наміри і позиції, так
само як і вчинки, інтенції і точки зору опонента. До типових відображення сприйняття
ставляться:
Категоричність - бачення відносин з чоловіком (дружиною) в "чорно-білих тонах". Якщо в
якомусь аспекті шлюбу визначається проблема - Ви схильні вважати, що шлюб
приречений. І навпаки, якщо в якій-небудь сфері відносин є прогрес, то Ви абсолютно
спокійні за шлюб в цілому.
Песимізм - Ви помічаєте, і надаєте значення тільки негативним моментам і ігноруєте
позитивні сторони Вашої подружнього життя. Ваші прогнози на спільне майбутнє досить
похмурі.
Суб'єктивізм - Ви ігноруєте очевидне, оперуючи "власними" фактами. Ви звикли
використовувати свої почуття, як докази чого-небудь.
Легковажність - Ви впевнені, що проблеми не існує або що окремі, що мають місце, факти
не мають для Вашого шлюбу ніякого значення.



Ідеалізм - у Вас романтичний погляд на життя. Ваші очікуваннями щодо себе, партнера та
шлюбу в цілому, не реалістичні.
Нереальні вимоги - Ви вимагаєте від чоловіка бути таким, яким Ви хочете його бачити.
Найбільш поширені слова у вашій лексиконі "повинен" і "зобов'язаний".
Орієнтація на комфорт - Ви ставитеся до шлюбу, як до інструменту задоволення лише
своїх потреб і підвищення рівня тільки свого комфорту.
Застреваніе - Ви "зацикливаетесь" на одному, частіше негативному, подію і надалі
розглядаєте відносини з чоловіком через "призму" даної події.
Фаталізм - Ви відмовляєтеся що-небудь міняти в своєму шлюбі не тому, що Вас все
влаштовує, а тому, що "нічого змінити неможливо". Принцип "що буде - те й буде".
Консерватизм - Ви розглядаєте шлюб, як сформований стереотип відносин. Зовнішні
впливи викликають у Вас тривогу. Думки про те, що потрібно щось змінювати - страх.
Жертовність - Ви розглядаєте шлюб з позиції жертви і необхідності постійно чимось
жертвувати: для збереження шлюбу, заради когось чи чогось. Класичний приклад: заради
дітей. Основна помилка полягає в тому, що діти, переймаючи Ваш спосіб взаємин,
реалізують його у своїх сім'ях, прирікаючи себе на ту ж роль "жертви" (принцип
негативного програмування).
У будь-якому конфлікті обидва партнери відчувають так звані змішані почуття. З одного
боку, кожен відчуває неприязнь, злість або ненависть до іншого, бажання, щоб
супротивник відмовився від своєї позиції, з іншого - у опонентів є більш доброзичливі
почуття, породжені всією сукупністю попередніх відносин, а також прагнення до
взаєморозуміння і злагоди.
Знаючи про це, в ситуації конфлікту необхідно уважно проаналізувати свої відчуття в
конкретних випадках.
Відкритість і ефективність спілкування конфліктуючих сторін;
Це основна умова конструктивного вирішення конфлікту. Тому часом має сенс на самому
початку конфлікту піти на ризик і як можна повніше, нехай навіть у різкій формі,
висловити один одному те, що відчуваєш. У цей момент безглуздо намагатися щось
вирішувати, головне - не образити і не принизити партнера.
Взаємне вираження почуттів може допомогти у створенні умов для використання
комунікації з метою конструктивного обміну думками. А так само, слід уникати погроз,
брехні, спроб маніпуляції партнером, тому що ці дії продиктовані прагненням узяти верх
над супротивником, а не домогтися обопільної згоди.
Створення клімату взаємної довіри і співпраці.
Конфлікт вирішується успішніше, якщо обидві сторони зацікавлені в досягненні деякого
загального результату, який спонукає до співпраці.

Конфлікти - невичерпний об'єкт пізнання, про який не можна дізнатися абсолютно
все. Тому предметом конфліктології є ті закономірності, сторони, характеристики
конфліктів, які в змозі дослідити наука на даному етапі свого розвитку. Об'єкт
конфліктології - набагато більш консервативне освіту в порівнянні з предметом. Об'єкт
може змінюватися в результаті свого власного розвитку, крім того, його межі можуть
уточнюватися у зв'язку з більш глибоким проникненням науки в суть досліджуваних
явищ. Об'єкти конфліктології - соціальні або внутрішньоособистісні - в осяжному
майбутньому навряд чи зазнають суттєвих змін.

Сімейний конфлікт – суперечлива поведінка подружжя та інших членів сім’ї у
сфері сімейних відносин (особистих та майнових); зіткнення подружніх та родинних
амбіцій з метою встановлення власного пріоритету у вирішенні життєво важливих питань
сім’ї.Сімейні конфлікти можна класифікувати за такими ознаками: 1) за суб’єктами: між
подружжям; батьками й дітьми; бабусями, дідусями та онуками тощо;2) за джерелами:
ціннісні (невідповідність почуттів та реальних відносин подружжя, наявність
протилежних інтересів, потреб); господарські (різні погляди на ведення домашнього
господарства); статусні (боротьба за лідерство); емоційні (ревнощі, дефіцит любові,



турботи, непорозуміння); сексуальні (психо-сексуальна дисгармонія).3) за сферою прояву:
у сімейних відносинах (особистих і майнових); між родичами; у стосунках сім’ї з
державними чи іншими органами;
4) за формою: бурхливі (образи, скандали, биття посуду тощо); “тихі” (переривання
спілкування, “бойкоти” тощо).
Інтерес юристів до сімейного конфлікту спричинений передусім потребою вивчати
причини дестабілізації стосунків між подружжям, що призводить до розлучень і має
відповідні наслідки як для тих, так і для інших членів сім’ї, особливо дітей. Соціологічні і
психологічні дослідження закономірностей функціонування сім’ї  привели до визнання
неминучості конфліктів у сімейному житті, їх позитивної ролі у житті за умови їх
адекватного і своєчасного вирішення.
Причини сімейних конфліктів можуть бути пов’язані як із нереалізованістю потреб, на які
очікувало подружжя від шлюбу, так і з особистісними якостями членів сім’ї, внутрішньо
сімейними стосунками або зумовлюватися зовнішніми факторами.
Незадоволені потреби, на які очікувало подружжя від шлюбу, є комплексною причиною
виникнення сімейних конфліктів. Вірогідність серйозних конфліктів психолог і
конфліктологи К. Левін пов’язує з випадами, коли “зачіпаються центральні сфери
особистості”, якими він вважає сексуальні потреби та потреби у власній безпеці або
відчуття “ґрунту під ногами”.
Негативні особистісні риси та відхилення у поведінці членів сім’ї — це можуть бути
недоліки у характері, ціннісних орієнтаціях, грубість, нетактовність, егоцентризм одного з
подружжя.
Серед інших причин сімейних конфліктів – недоліки взаємин, низький рівень
згуртованості та взаємодопомоги у сім’ї.
Недостатні умови життя – невпорядкованість побуту, безробіття, нестача фінансів.

Чисельність наявного населення в Україні на 1 лютого 2013р. становила
45539,1 тис. осіб. Упродовж січня 2013р. чисельність населення зменшилася на
13,9 тис. осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 3,6 особи.
Водночас у восьми регіонах країни зафіксовано приріст населення: Севастополь
(міськрада), м.Київ, Рівненська область, Автономна Республіка Крим,
Закарпатська, Київська, Волинська та Івано-Франківська області (3,6-0,3 особи на
1000 наявного населення).

Зменшення чисельності населення країни відбулося за рахунок природного
скорочення - 19,4 тис. осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст населення -
5,5 тис. осіб.

Порівняно з січнем 2012р. обсяг природного скорочення збільшився на 1,3
тис. осіб, або з 4,7 до 5,0 особи в розрахунку на 1000 наявного населення.
Природне скорочення спостерігалось у 24 регіонах країни, і тільки в Рівненській,
Закарпатській областях та м.Києві зареєстровано природний приріст населення
(відповідно 276, 270 та 127 осіб).

Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю
живонароджених: на 100 померлих - 69 народжених.

У січні 2013р. зареєстровано 239 випадків мертвонароджень, що на 15 менше
порівняно з відповідним періодом минулого року. У віці до 1 року померла 341
дитина. Рівень смертності дітей у віці до 1 року знизився з 9,5 до 7,9 померлих на
1000 живонароджених.

Основними причинами смерті дітей у віці до 1 року були: окремі стани, що
виникають у перинатальному періоді; природжені вади розвитку, деформації та



хромосомні аномалії; зовнішні причини смерті; хвороби нервової системи; деякі
інфекційні та паразитарні хвороби; хвороби системи кровообігу; хвороби органів
дихання. Залишається значною частка немовлят, причина смерті яких медичними
працівниками не була встановлена, - 3,8%.

Завдання для контролю знань, вмінь та навичок:
1. Проаналізуйте основні фактори впливу на стабільність сім'ї. Суть кризи сім'ї.

Ваш прогноз.
2. Подумайте, якою ви бачите сім'ю у майбутньому. Аргументуйте свою думку.
3. 10.Поясніть, чому виникають сімейні конфлікти?
4. Які є  механізми виникнення сімейних конфліктів?
5. За якими ознаками класифікують  сімейні конфлікти.
6. Яким чином врегульовуються  сімейні конфлікти?
7. Охарактеризуйте демографічну ситуацію  в Україні.
8. Що таке демографічна політика держави?
9. Проаналізуйте основні тенденції розвитку сучасної вітчизняної сім’ї.
10. Назвіть шляхи подолання сучасної кризи сім’ї в Україні.


