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Розділ 1.  

СОЦІОЛОГІЯ СІМ’Ї ЯК САМОСТІЙНА ГАЛУЗЬ СОЦІОЛОГІЇ  
 
1.1. Поняття сім’ї та шлюбу 

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 та соціально-економічних умовах. 

Розкриваючи ці питання, насамперед необхідно з’ясувати, що 

розуміється під шлюбом і сім’єю, а також розглянути основні 
соціологічні підходи до їх дослідження. 

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 й обов’язки стосовно один одного та дітей. У 

наведеному соціологічному визначенні звертається увага на те, що 
суспільство дає дозвіл на близькі стосунки чоловіка і жінки, певним 

чином встановлює загальні для всіх принципи регулювання цих 

стосунків, визначає відповідальність подружжя між собою і щодо дітей. 
Історичний аспект шлюбу вказує на те, що ця форма міжлюдських 

відносин, маючи проминущі ідентичні засади для всіх часів, одночасно 

розвивається, набуває конкретної специфіки в різні епохи. Наприклад, 
раніше вважалося, що шлюб - це відносини виключно між людьми 

різної статі. Сучасне суспільство розширює таке уявлення. У лютому 

І994 р. Європарламент прийняв резолюцію, в якій закликалося не 
чинити перепон гомосексуальним шлюбам (гейським і лесбійським), 

можливості виховувати в такому шлюбі дітей. Ставлення суспільства 
до цього не однозначне. Зокрема, церква, широкі кола громадськості 

засуджують такі шлюби. У лютому 1999 р. центральними кварталами 



Парижа пройшла 100-тисячна демонстрація, в якій взяли участь не 
тільки мешканці французської столиці, а й делегати від кількох міст 

Франції. Учасники протестували проти обговорення в парламенті 

"Пакту про громадянську солідарність", у проекті якого передбачалося 
право на співжиття і громадянське існування одностатевих сімей, 

офіційну їх реєстрацію та можливість виховання ними дітей. 

Що ж стосується визначення сім’ї, то найбільш популярна в 
радянській соціології дефініція сім’ї А.Харчева. Наведемо це 

формулювання повністю: „... сім’ю можна визначити як історично-

конкретну систему взаємин між чоловіками і жінками, між батьками і 
дітьми, як малу соціальну групу, члени якої зв’язані шлюбними або 

батьківськими відносинами, спільністю побуту й взаємною моральною 

відповідальністю, соціальна необхідність в якій зумовлена потребою 
суспільства у фізичному і духовному відтворенні населення‖

1
 (Харчев 

А.Г. Брак и семья в СССР. – М.: Мысль, 1979. - С. 75). Позитивними 

якостями цього визначення є вказівка на такі необхідні й суттєві 
моменти: соціально-історична зумовленість сімейних відносин і 

сімейної організації; наявність специфічних особливостей сімей 

(нечисленність сімейної групи, шлюбні та кровно-родинні зв’язки, 
спільність побуту); те, що існування сім’ї та її особливі соціальні 

функції є наслідком соціальної необхідності, пов’язаної з однією з 

найважливіших форм продукування і репродукування безпосереднього 
життя. Універсальне визначення, запропоноване А.Г.Харчевим, могло б 

стати вихідним пунктом вивчення сім'ї, але його вже не можна вважати 

повним, оскільки воно віддзеркалює лише макрорівневу структуру 
сім’ї. У сучасній літературі сім’я здебільшого визначається як соціальна 

група, хоч характеристики останньої відбивають швидше 

інституціональні, ніж групові властивості сім’ї. 
На початку XX століття П. Сорокін у „Системі соціології‖ 

зауважував: „Під сім’єю ми розуміємо (застосовуючи до сучасного 

населення) легальний союз (часто довічний) чоловіка і жінки, з одного 
боку, союз батьків і дітей - з другого, союз родичів і свояків - із 

третього‖ (Сорокин П. Система социологии. – М.: Наука, 1993. - Т.1. - С. 

115).  
Е.Берджес при визначенні сім’ї основну увагу приділяє 

міжособистісній взаємодії в сім’ї: ―Сім’я – група людей, об’єднаних 

узами шлюбу та родинності, яка веде окреме домашнє господарство, в 
                                         
1 Тут і далі переклад наш. 



лоні сім’ї відбувається взаємодія її членів, що виконують відповідні 
ролі: чоловіка і дружини, матері і батька, сина і доньки, брата і сестри. 

Сім’я створює і зберігає загальну культуру‖( Burgess E.W. The Family in 

a Changing Society. Amer. Journ. Sociol. - Vol. 53. - 1948.– Р. 8). 
Досить вдале визначення сім’ї, запропоноване російським 

спеціалістом у галузі соціології сім’ї А.І.Антоновим: ―Сім’я – це 

заснована на загальносімейній діяльності спільність людей, пов’язаних 
узами подружності-батьківства-родинності, яка завдяки цьому здійснює 

відтворення населення і спадковість сімейних поколінь, а також 

соціалізацію дітей і підтримання існування членів сім’ї‖ (Антонов А. И., 
Медков В. М. Социология семьи. – М.: Изд-во Моск. ун-та; Изд-во 

Международного университета бизнеса и управления (―Братья Карич‖), 

1996. - С. 66). Це визначення враховує всі етапи існування сім’ї, а також 
її найважливіші функції. Увага А.І.Антонова до проблеми триєдиного 

відношення подружності-батьківства-родинності дозволяє вести мову 

про основний тип сім’ї, а ті сімейні об’єднання, які утворюються при 
відніманні одного з трьох відношень, він називає сімейними групами. 

Подібне уточнення пов’язане з тим, що останнім часом у західній 

соціології сім’ї й у вітчизняній науковій думці спостерігається 
схильність зводити сутність сім’ї до будь-яких із трьох відносин, 

найчастіше – до подружності й навіть до партнерства. Не випадково в 

американській енциклопедії шлюбу і сім’ї М.Сасмена та Сьюзен 
Стенмец декілька розділів присвячені ―альтернативним формам‖ сім’ї, 

хоча фактично мова йде про партнерство або співжиття (Handbook of 

Marriage and the Family / Ed.M.Sussman & S.Steinmetz. N.Y., 1987). 
Наприкінці 80-х років київські соціологи запропонували найбільш 

адекватне визначення сім’ї як „форми спільноти, що складається з 

поєднаних шлюбом чоловіка й жінки, дітей (власних чи 
усиновлених), одного з батьків із дітьми, а також у деяких випадках з 

інших осіб, пов’язаних із вищеназваними родинним зв’язком‖ 

(Семья. Социально-психологические и этические проблемы: 
Справочник. – К.: Политиздат Украны, 1990). 

У західній соціології часто можна зустріти відоме визначення 

Н.Смелзера (1994): „Сім’я – це двоє або декілька людей, пов’язаних 
між собою як кровна родина, шлюбом або усиновленням‖ (Смелзер 

Н. Социология. – М., 1994. С.). Проте й воно не може претендувати 

на універсальність, оскільки так само, як і більшість інших, не 
віддзеркалює соціокультурного аспекту сім’ї. Тут доцільно згадати 



слова Тоньє (1887) про те, що сім’я і народ є соціальними 
спільнотами: сім’я - як спільність любові, майна та долі, народ - як 

носій спільного духу, спільності мови, культури, долі. На сьогодні 

єдиної дефініції сім’ї не існує, і це правомірно, позаяк навряд чи 
можна знайти таке визначення, яке б задовольняло всі підходи до 

вивчення цієї складної категорії. Усі вони так чи інакше обмежують 

сферу вивчення сім’ї, водночас поглиблюють її дослідження.  
 


