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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

   
 

 
 

 

 

Актуальність дослідження. Ставлення держави до інституту сім'ї, 

втілення в повсякденне життя рівності між чоловіком та жінкою, забезпечення 

рівних прав на професійну і сімейну самореалізацію, є одним з основних 

показників рівня розвитку демократичного суспільства. Україна, після 

прийнятого у 1991 році Акту про проголошення незалежності, зіткнулася з 

новими викликами: необхідністю вибудовувати не тільки нову державність, а й 

новітню державну політику по відношенню до сім'ї, засновану на історико-

культурних традиціях і досвіді європейських держав, до цінностей яких 

Україна прагнула долучитися.  

Динамічні перетворення українського суспільства в період побудови 

незалежної європейської держави, спричинили трансформацію усіх сфер його 

функціонування та зміну всіх без винятку соціальних інститутів, у тому числі і 

соціального інституту сім'ї. У ході державотворення виникли певні труднощі 

вибору оптимальної моделі сім'ї, як для кожної людини, так і для держави і 

суспільства в цілому. Період незалежності України примітний тим, що 

довелося з чистого аркуша прописувати теоретичні підстави нової світоглядної 

парадигми, в яку необхідно було включити самобутність дореволюційної 

української культури, особливість розвитку українських традицій за радянських 

часів, а також перспективи інтеграції української культури з європейською 

спільнотою що відкрилися після проголошення Україною незалежності. Нова 

світоглядна парадигма побудови незалежної демократичної держави апріорі 

була закладена і в основу державної сімейної політики в Україні. Дійсно, 

філософської рефлексії потребує прояснення ролі сім’ї в умовах утвердження 

ідеалів громадянського суспільства на тлі розбудови української державності: 

сім’я успішно позбулася своєї ролі у радянській традиції, проте обґрунтування 

її нової ролі ще відбувається та не матиме концептуалізований вигляд 

залишившись поза увагою соціальної філософії.  

Сім'я як соціальний інститут становить значний інтерес для соціально-

філософського дослідження, оскільки, з одного боку, вона забезпечує 

стабільність суспільства і еволюціонує разом з ним. З іншого боку, вона 

виступає в якості соціального простору, в якому відбувається особистісне 

становлення людини. Сім'я має безпосередній і сильний вплив на всебічний 

розвиток людини шляхом відтворення населення, збагачення матеріальними та 

духовними цінностями, створенням освітньо-виховного середовища. В сім'ї 

виховується характер майбутніх громадян України, відбувається збагачення 

морального і духовного досвіду підростаючих поколінь, який міцно пов'язує 

історико-культурні традиції минулого з досягненнями сьогодення і 

перспективними проектами майбутнього. 

Нажаль, у сучасній українській родині все більше помітні негативні 

прояви: знижується народжуваність, зменшуються розміри сім'ї, втрачається 

значущість родинних зв'язків. Ускладнюють ситуацію тенденції до руйнації 

моральних підвалин сім'ї, втрата життєво важливих людських цінностей, 
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ослаблення сімейної комунікації. Специфіка формування інститут сім’ї є 

одночасно і результатом, і підставою цілого ряду процесів, які відбуваються в 

українському державотворенні. Космополітизм і тероризм, сепаратистські та 

націоналістичні рухи, корупція і вплив регіональних еліт, а також глобалізація, 

світові фінансові кризи, складності економічного, соціального та духовно-

морального характеру, а також багато інших чинників створюють неповторні 

умови становлення української державності на яких, як на матриці і 

відбувається формування і розвиток інституту української родини.  

Ступінь наукового опрацювання проблеми. Проблематика сім’ї та 

держави закономірно посідають значне місце у філософських концепціях 

починаючи із представників Стародавньої філософії: протягом кількох 

тисячоліть практично у будь-якого філософа, вченого, громадського діяча 

можна виявити ту чи іншу позицію з досліджуваної проблеми. 

Класичними вважаються роботи представників марксизму та 

неомарксизму, в яких представлені ключові закономірності взаємодії держави 

та сім’ї. Зокрема, плідним для нас виявилось звернення до фундаментальних 

праць Т. Адорно, Г. Гегеля, Ф. Енгельса, В. Леніна, К. Маркса та ін. 

Евристичним для нашого дослідження також виявилось звернення до ідей 

Е. Дюркгейма, Е. Морена, Т. Парсонса, 

Сучасне постмодерністське бачення ролі сім’ї у сучасному суспільстві та 

процесах розбудови держави викладено у роботах Т. Бурдьє, Ф. Гваттарі, 

Ж. Дельоза, Ж. Дерріди та інших представників цієї філософської традиції. 

Сучасні виклики інституту сім’ї, загрози глобалізації та проблеми оновлення 

змісту функцій сім’ї як соціокультурного феномену досліджували наступні 

вітчизняні та закордонні автори: Є.Абрамян, А. Антонов, З. Бауман, 

О. Блинова, І. Бойченко, В. Буряк, М. Кастельс, І. Литовченко, С. Хоуб, 

В. Шамрай, Ю. Якубова тощо. 

Філософські аспекти соціальних відносин та місце сім’ї у них в різні часи 

досліджували Є. Бабосов, І. Голубович, Д. Іванов, Л. Мікешина, В. Талалаєва, 

О. Харченко, В. Цвєтков, Є. Черняк, А. Турнбулл та ін. Морально-духовні 

аспекти становлення державності розкриті у роботах Г.Абілової, О. Базалука, 

В. Вашкевича, А. Корецької та інших авторів.  

До філософських проблем становлення державності та українського 

контексту зазначених процесів звертались В. Білецький, В. Горський, 

Б. Демя’ненко, А. Джеймс, Д. Донцов, І. Ільїн, М. Кармазіна, В. Клаус, 

М. Козловець, Р. Коршук, С. Костіна, І. Пономарьова, С. Кримський, А. Ласько, 

В. Литвин, В. Малахов, О. Полисаєв, А. Пономарьов, М. Попович, С. Русова, 

О. Сергєєва, О. Суший, В. Табачковський, Б. Теміров, А. Ткаченко, П. Тригуб 

та інші дослідники.  

Філософські аспекти шлюбу та сім’ї із властивими їм складними 

проблемами антропологічного, етичного, естетичного характеру досліджували 

І. Бахофен, Є. Білоножко, А. Буковинський, С. Голод, Н. Дівіцина, Д. Карлсон, 

І. Кон, С. Крилова, С. Лазюк, М. Лукашевич, О. Маланчук-Рибак, 

М. Мамардашвілі, Т. Руденко, І. Стогній, О. Сушкова, А. Ткачова, 

М. Торопигіна, Л. Усанова, Ф. Фомін, Н. Хамітов та інші автори. Потенціал 
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освіти в утвердженні ідеалів громадянського суспільства, культурних традицій 

та ефективній реалізації функцій сім’єю як соціокультурним феноменом 

аналізується В. Андрущенком, О. Базалуком, Л. Губерським, В. Кременем, 

В. Пазенком, Д. Свириденком,  І. Стогнієм, Н. Юхименко, С. Черепановою та 

іншими авторами. 

На межі соціальної філософії, правового та політологічного дискурсів 

процеси становлення державності досліджували М. Богачевьска-Хом’як, 

В. Боннелл, Б. Демя’ненко, В. Дерега, Б. Малиновський, О. Михайленко, 

К. Павшук, Л. Пасєка, А. Пьянов, А. Скляров, А. Тиндик, О. Фатхутдінова, 

І. Чеховська та інші науковці. Психологічні аспекти існування феномену сім’ї 

досліджені Т. Буленко, І. Єгоровою, Л. Карцевою, Е. Артамоновою, 

М. Рубінштейном, М. Слюсаревським, Н. Тулєнковою, В. Целуйко,  

Л. Шнейдером та іншими. 

Гендерну специфіку та роль процесів демократизації у сучасному 

суспільстві досліджували наступні автори: І. Берлін, І. Жеребкіна, Л. Волинець, 

І. Булига, О. Гомілко, Ю. Градскова, Ю. Гусєва, Т. Журженко, 

Є. Здравомислова, Е. Коханова, О. Кривоший, Т. Купцова, Д. Лапідус, 

Н. Олійник, Є. Орлова, О. Пєтухова, А. Пушкарьов, Л. Смоляр, Р. Стайтс тощо.  

Проте, варто зазначити, що не усі аспекти складної проблеми 

концептуалізації принципів формування інституту сім’ї в умовах становлення 

української державності досліджені вичерпно. Зокрема, поняття «українська 

державність» залишається майже не дослідженим в межах соціально-

філософського дискурсу. Недостатньо розкритою вважається роль української 

жінки у різні періоди утвердження української державності із властивими їм 

процесами соціально-політичної нестабільності. Філософського осмислення 

потребує державна сімейна політика та сутнісні зміни функцій сім’ї в контексті 

сучасних процесів демократизації. Враховуючи актуальність та недостатню 

дослідженість зазначених вище та низки інших проблем, автор обрав їх у якості 

предмета свого дисертаційного дослідження.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація виконана в рамках наукової теми кафедри філософії ДВНЗ 

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди» «Реалізація технологій стратегічного мислення в контексті 

інтеграції до європейського освітнього простору» (наказ МОН України № 1243 

від 31. 10. 2014 р., реєстрація №0115U002441). 

Тема дослідження затверджена вченою радою ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» 

(протокол № 7 від 10. 03. 2015 р.).  

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження − здійснити соціально-

філософську концептуалізацію принципів формування інституту сім’ї в умовах 

становлення української державності. 

Досягнення означеної мети вимагає вирішення низки дослідницьких 

завдань, зокрема: 

- розглянути поняття «сім’я» як соціокультурний феномен; 
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- провести змістовний аналіз поняття «українська державність» в 

предметному полі соціальної філософії; 

- дослідити роль української жінки у сфері шлюбно-сімейних відносин; 

- визначити і дослідити компенсаторні функції сім’ї в умовах соціально-

політичної нестабільності; 

- розглянути особливості розвитку інституту сім'ї в умовах 

демократизації українського суспільства; 

- дослідити роль національної культури у формуванні моральних 

підвалин сім'ї в умовах демократизації суспільства; 

- дослідити державну сімейну політику в період незалежності України та 

її роль у зміцненні інституту сім’ї.  

Об’єкт дослідження − українська сім'я як соціальний інститут.  

Предмет дослідження – специфіка формування інституту сім'ї в умовах 

становлення української державності.  

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження складає 

діалектичний метод, заснований на загальнофілософських принципах: 

загального взаємозв’язку явищ, розвитку, системності, об’єктивності, 

сходження від абстрактного до конкретного, єдності історичного і логічного. 

Також у дисертаційному дослідженні були використані наступні 

загальнонаукові та загально-логічні методи: формально-логічний, 

соціологічний, системний, структурно-функціональний, конкретно-історичний, 

статистичний аналіз, синтез, узагальнення, порівняння, абстрагування, аналогія, 

моделювання. Для досягнення мети і завдань дослідження було використано 

наступні методи: історико-філософська реконструкція становлення і розвитку 

державності України; поняттєвий аналіз застосовувався задля з’ясування 

спектру значень понять «державність», «українська державність», «сім’я», 

«українська жінка».  

Наукова новизна полягає у проведенні соціально-філософської 

концептуалізації принципів формування інституту сім’ї в умовах становлення 

української державності. У дисертаційній роботі формулюється низка 

положень, які містять елементи наукової новизни і виносяться на захист: 

Уперше: 

- проаналізовано сутність і спрямованість розвитку понять «українська 

державність» і «сім'я» як соціокультурних феноменів з розкриттям сутнісних 

характеристик та особливостей їх розвитку відносно сучасного стану 

українського суспільства. При цьому, виявлений вплив української 

державності, як якісного стану українського суспільства на тому чи іншому 

етапі його розвитку, який через комплекс своїх підсистем (державу; 

економічний устрій; соціальну організацію; духовно-культурну організацію; 

правову та інформаційну системи; людину як суб'єкта і носія суспільних 

відносин і головну мету функціонування держави; відданість ідеалам держави; 

вищі аксіологічні цінності) впливає на розвиток сім'ї як соціального інституту; 

- визначено роль української жінки у контексті шлюбно-сімейних 

відносин в періоди соціально-політичної нестабільності. Обґрунтовано, що в 

історії ХХ-ХХІ ст., до наступних періодів доцільно віднести 1914-1921, 1939-
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1945, 1990-1993 р., а також період із 2014 р. до сьогодення. Був доведений 

кореляційний зв'язок між проявами соціально-політичної нестабільності (через 

вплив ідеологічного апарату примусу) і специфікою формування ролевої 

поведінки української жінки в означені періоди становлення української 

державності; 

- визначені компенсаторні функції сім’ї, які дозволили в періоди 

соціально-політичної нестабільності, не тільки зберегти самобутність 

українського етносу, національно-культурну спадщину, а й відігравати 

важливу роль у зміцненні української державності. До компенсаторних 

функцій сім'ї дисертант віднесла наступні функції: а) виховну; б) господарсько-

побутову; в) рекреаційну; г) психотерапевтичну; д) репродуктивну.  

Набуло подальшого розвитку: 

- теорія Т. Парсонса щодо підґрунтя автономії сім'ї. Показано, що в 

умовах становлення української державності, автономія української родини 

ґрунтується на «виробництві людських особистостей» (Т. Парсонс), що 

перетворює сім'ю не тільки в «зменшену копію держави» (Т. Парсонс), а й в 

підсистему, яка впливає на розвиток державності. Сім'я як соціальне 

середовище не тільки відтворює і відновлює моральний, духовний, психічний, 

фізичний стан членів сім’ї, але й, у значній мірі, націлює їх на активну 

громадянську позицію в інших соціальних групах, що поширює можливості 

впливу сім’ї на процеси державотворення; 

- аналіз державної сімейної політики в період незалежності України та 

її роль у зміцненні інституту сім’ї. Показано, що державна сімейна політика за 

часи незалежності України обмежувалася регуляцією шлюбно-сімейних 

відносин, стимулюванням народжуваності і матеріальною допомогою 

соціально незахищеним верствам населення. Обґрунтована потреба у 

здійсненні ревізії засад сімейної політики в контексті утвердження важливої 

ролі сім’ї у сучасному суспільстві, що має надати цій політиці більш 

змістовний характер в умовах державотворення та перед викликами 

глобалізації. Це також надасть сімейній політиці концептуальний вигляд за 

рахунок подолання сучасного (еклектичного, технократичного тощо) підходу, 

тим самим, сприяючи ефективній реалізації сім’єю своїх функцій в якості 

соціокультурного феномену. 

Уточнено: 

- розуміння умов демократизації українського суспільства та 

особливості розвитку інституту сім'ї в умовах демократизації української 

державності. Показано, що найважливіші соціальні інститути української 

державності: інститут сім'ї та система освіти, не тільки тривалий час 

розвивалися без певних стратегій, але й в суперечності один з одним, що й 

призвело до створення «специфічних» умов розвитку; 

- роль національної культури у формуванні моральних засад сім'ї в умовах 

демократизації суспільства. Виявлено, що національна культура, впливаючи 

на моральні підвалини сім’ї через сформовані духовно-ціннісні орієнтири її 

членів, відображається: в особливій ролі батьківства; пріоритеті любові, 

емоційного прийняття та підтримки над принципом «стерпиться − злюбиться»; 
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у відкритості сім’ї як соціальної системи та у зміні складу української сім’ї та 

ін. 

 Теоретичне та практичне значення дослідження визначається 

новизною розуміння особливостей формування інституту сім’ї в умовах 

становлення української державності. Результати дисертаційного дослідження 

можуть використовуватися у практичній діяльності законотворчих органів, в 

коригуванні норм законодавства про шлюб та сім'ю, інтерпретації його 

основних понять, в тому числі поняття «сім'я». 

Результати дослідження специфіки формування інституту сім’ї в умовах 

становлення української державності, отримані в дисертаційному дослідженні, 

можуть бути використані при вирішенні нагальних проблем сучасної сім'ї. Крім 

того, їх можна використовувати для проведення обґрунтованої державної 

сімейної політики, в тому числі диференційованого підходу до різних типів 

сімей, а також для вдосконалення механізмів реалізації державної політики у 

шлюбно-сімейній сфері. Також матеріали дослідження можуть 

використовуватись у навчальному процесі, зокрема, при читанні курсів 

«Філософія сім’ї», «Філософія сімейного виховання», та стати основою 

спецкурсу «Стан і перспективи розвитку сім'ї в умовах української 

державності».  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є результатом самостійної 

дослідницької роботи. Основні положення й висновки дисертації розроблені 

автором особисто й знайшли відображення у його наукових публікаціях.  

Апробація результатів дослідження. Дисертація розглядалась і була 

рекомендована до захисту кафедрою філософії ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди». Основні теоретичні положення та висновки дисертаційного 

дослідження обговорювалися на засіданні кафедри філософії 

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди», а також наукових конференціях, семінарах: Аспірантські 

читання «Туризм і культура: питання взаємозв’язку» (м. Київ, 2011 р.), 

Науково-практична конференція «Проблеми розвитку туристичного та 

готельно-ресторанного бізнесу в  контексті глобалізаційних процесів» (м. Київ, 

2012 р.), Міжнародна науково-практична конференція «Образ людини 

майбутнього» (м. Київ, 2014 р.), ІІІ Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Філософські проблеми сучасності» (м. Херсон, 2015 р.), 

Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і молодих учених 

«Роль освіти у формуванні життєвих цінностей молоді» (м. Мелітополь, 2015р.) 

тощо. 

Публікації. Основні положення дисертації відображено у семи наукових 

статтях, з яких п’ять опубліковані у фахових виданнях з філософських наук, дві 

опубліковано у міжнародних виданнях. 

Структура дисертації. Відповідно до мети та завдань дослідження, 

робота складається зі вступу, трьох розділів (кожен з яких складається з трьох 

підрозділів), висновків до кожного розділу, загальних висновків та списку 
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використаних джерел (222 позицій). Загальний обсяг дисертації – 200 сторінок, 

основна частина дисертації – 178 сторінок.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ  

 

У вступі обґрунтовується актуальність дослідження, розкривається стан 

розробки проблеми у фаховій літературі, визначаються мета, завдання, об’єкт, 

предмет дослідження та зв’язок роботи із науковими програмами, планами, 

темами, наводяться положення наукової новизни, які виносяться на захист, 

розкривається практична цінність отриманих результатів, наводяться дані про 

апробацію результатів, описується структура і обсяг дисертаційної роботи. 

У першому розділі – «Сім’я та державність у предметному полі 

соціальної філософії» – розкривається сутність сім’ї як соціокультурного 

феномену, досліджується поняття «українська державність».у предметному 

полі соціальної філософії, а також набувають обґрунтування методологічні 

основи дослідження інституту сім’ї в умовах становлення української 

державності.  

Підрозділ 1.1. «Сім'я як соціокультурний феномен» присвячений 

здійсненню теоретичного аналізу поняття «сім’я» в якості соціокультурного 

феномену з розкриттям його сутнісних характеристик та особливостей розвитку 

відносно сучасного стану українського суспільства. Застосовуються 

методологічні підходи соціальної філософії аби проникнути у сутність 

зазначеного явища, узагальнюючи досягнення сучасної соціогуманітаристики, 

адже сім’я є предметом дослідження багатьох суспільних наук, таких як, 

історія, етнографія, соціологія, демографія, психологія, родовід (фамілістика), 

державне управління тощо. При цьому, здійснено спробу виходити із розуміння 

сім’ї у якості феномена із складними онтологічними засадами та робити акцент 

на її ролі для розбудови важливих духовних складових суспільства в цілому, 

без яких утвердження ідеалів української державності мало б надзвичайно 

ускладнений характер. 

Досліджуючи та співставляючи змісти понять «інститут сім'ї» та 

«українська державність» як соціокультурних феноменів з розкриттям 

сутнісних характеристик та особливостей їх розвитку відносно сучасного стану 

українського суспільства, була сформульована авторська дефініція поняття 

«українська державність»: вона є якісним станом українського суспільства на 

тому чи іншому етапі його розвитку, яка через комплекс своїх підсистем 

(державу; економічний устрій; соціальну організацію; духовно-культурну 

організацію; правову та інформаційну системи; людину як суб'єкта і носія 

суспільних відносин і головну мету функціонування держави; відданість 

ідеалам держави; вищі аксіологічні цінності) впливає на розвиток сім'ї як 

соціального інституту. 
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У підрозділі 1.2. «Українська державність в предметному полі соціальної 

філософії» здійснюється спроба провести змістовний аналіз поняття 

«українська державність» в предметному полі соціальної філософії. В контексті 

даного підрозділу також аналізуються поширені у соціально-філософському 

дискурсі підходи розуміння понять «державність», «українська державність», 

«умови української державності». Методологічним орієнтиром виступило те, 

що автор розглядає державність як особливість формування та становлення 

суто суспільних відносин, міжкультурних комунікацій всередині суспільства та 

між суспільствами, коли державність постає як площина соціальної 

інституалізації, комплекс інститутів політики, релігії та культури, які діють на 

певній території заселеній національними (або національною) спільнотами. 

Обґрунтовано підхід, згідно якого «українська державність» є якісним 

станом українського суспільства на тому чи іншому етапі його розвитку, яке в 

подальшому провідні українські філософи (В. Горський, С.Кримський, 

В.Шинкарук, В. Табачковський, М. Попович, І. Бичко, І.Надольний, М. Мокляк, 

В. Лях та ін.), наповнили вагомою змістовністю: переосмисленою історичною 

спадщиною, ціннісними орієнтирами, які корінням сягають у національно-

культурні традиції аж до Давньоруської держави та ін. Також автор акцентує 

увагу на тому, що українська державність формувалася на стику двох великих 

світових культур (європейської та азіатської): територія сучасної України 

періодично була окупована або перебувала під впливом то азіатської культури 

(монгольська навала, Росія), то європейської (Литва, Польща, Австро-

Угорщина), то обох культур одночасно. Цивілізаційний надлом, який 

проходить територією України, надав безпосередній вплив на формування 

сучасної української державності. 

Підрозділ 1.3. «Методологічні основи дослідження інституту сім’ї в 

умовах становлення української державності» присвячений обґрунтуванню 

теоретико-методологічних підходів, які забезпечують евристичність 

дослідження соціального інституту сім’ї саме в контексті процесів становлення 

української державності. Послідовно розглянутий потенціал низки 

методологічних підходів до дослідження предмету дослідження 

(інституціонально-еволюційний-історичний підхід; правознавчий підхід 

(юриспруденція); структурно-функціональний підхід (типологія); філософсько-

антропологічний підхід; статусно-рольовий підхід (соціологія, ґендерологія); 

ситуаційно-психологічний підхід; конкретно-історичний підхід; системний 

підхід (соціальне управління); цивілізаційний підхід). 

В результаті обґрунтовується поліметодологічний підхід, у якому 

зазначені вище підходи не тільки не суперечать один одному, а доповнюють і 

збагачували пізнавальні можливості. У підрозділі аргументується теза, що 

особливість формування та спрямованість розвитку української державності 

створює умови (своєрідну матрицю), які безпосередньо впливають на 

формування і розвиток інституту сім'ї, а неповторність умов формування та 
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розвитку української державності утворює специфіку формування інституту 

сім'ї, неповторну, й свого роду єдину. 

У другому розділі – «Соціально-політична нестабільність та 

компенсаторні функції сім’ї» послідовно розглянуто вплив ідеологічного 

апарату примусу на роль української жінки у сфері шлюбно-сімейних відносин 

в періоди Першої та Другої світової війни, а також соціально-політичну 

нестабільність та роль української жінки у сфері шлюбно-сімейних відносин 

періоду незалежності України. В останньому підрозділі даного розділу 

концептуалізуються компенсаторні функції сім’ї в умовах соціально-

політичних потрясінь.  

Підрозділ 2.1. «Вплив ідеологічного апарату примусу на роль української 

жінки у сфері шлюбно-сімейних відносин в періоди Першої та Другої світової 

війни» спрямований на обґрунтування ролі української жінки у сфері шлюбно-

сімейних відносин в зазначені періоди соціально-політичної нестабільності у 

нашій державі. Методологічним орієнтиром виступає підхід, згідно якого 

специфіка формування інституту сім'ї в умовах української державності наочно 

проглядається у корегуванні ролі української жінки у сфері шлюбно-сімейних 

відносин під впливом соціально-політичної нестабільності. Згідно зазначеного 

підходу, саме в цій площині у повному обсязі, сутності та спрямованості 

розвитку, можна продемонструвати специфіку впливу умов зовнішнього 

середовища, в ролі яких виступає українська державність, на інститут сім'ї. 

Демонструється, що в соціально-філософському дискурсі поняття 

«соціально-політична нестабільність» − це не тільки війни, революції, мітинги, 

акції протесту з яскраво-вираженими агресивними діями, скільки той 

внутрішній пласт складних комунікацій між людьми і групами людей, що 

порушує гармонійність, злагодженість взаємоіснування і призводить до 

деструктивності, соціального вибуху різної потужності. При цьому, всі жіночі 

ролі, які ставали актуальними в той чи інший проміжок соціально-політичної 

нестабільності, прописувалися обставинами, зовнішніми умовами або 

природною реакцією на зовнішню загрозу, а самі ж ролі жінок у сім'ї та 

суспільстві відповідають певному етапу формування української державності і 

безпосередньо пов'язані з особливостями розвитку держави. 

Підрозділ 2.2. «Соціально-політична нестабільність та роль української 

жінки у сфері шлюбно-сімейних відносин періоду незалежності України» 

продемонстрував, що в останні два періоди, пов'язані з історією незалежної 

України (1990-1993 р.р. та 2014 − до сьогодення), вплив держави на роль жінки 

в шлюбно-сімейних відносинах значно знизився, адже роль української жінки у 

сфері шлюбно-сімейних відносин за роки незалежності прописувалась не під 

впливом державного ідеологічного апарату примусу, а виходячи з інших 

джерел: штампів, зображених в жіночій пресі, історико-культурних традицій, 

природної реакції на агресію з боку сусідньої держави та ін. У підрозділі 

досліджується, як саме індивідуалізм і свобода конкуренції (основні постулати 

ринкової економіки), позначилися на розумінні ролі жінки в сім'ї та суспільстві.  



 10 

Приділено особливу увагу дослідженню ролі жінки в період, ініційований 

Революцією Гідності, що вивів на перший загал жінку-воїна, волонтера, борця 

із інформаційною навалою тощо, демонструючи, що в цей період державний 

ідеологічний апарат примусу виявився безсилим проти громадянської 

активності українських жінок.  

У підрозділі 2.3. «Компенсаторні функції сім’ї в умовах соціально-

політичних потрясінь» здійснено спробу визначити і дослідити компенсаторні 

функції сім’ї в умовах соціально-політичної нестабільності. Ключовою ідеєю є 

необхідність для дослідження показати те, чому у різні періоди 

державотворення з максимальною насиченістю соціально-політичних потрясінь 

інститут сім'ї не руйнується, а тільки корегує свій розвиток, зміцнюється і 

навіть впливає на формування державності: сім’я, з одного боку, має 

залишатись одвічним носієм компенсаторних функцій, а з іншого − оновлювати 

їхній зміст у відповідності із сучасними соціальними запитами та динамічними 

змінами у суспільстві на початку ХХІ ст. 

У підрозділі здійснено спробу довести, що у періоди потрясінь сім’ї не 

тільки зберігають самобутність українського етносу, національно-культурну 

спадщину, а й відіграють важливу роль у зміцненні української державності, а 

гомеостаз сім’ї залежить від її автономії, самодостатності. Здійснено ревізію 

теорії сім’ї Т. Парсонса, обґрунтовуючи тезу, що автономія сім'ї ґрунтується на 

тому, що в сім'ях формуються особистості, а це перетворює сім'ю не в 

«зменшену копію держави», а в підсистему, яка впливає на розвиток 

державності.  

У третьому розділі – «Особливості розвитку інституту сім’ї в умовах 

становлення сучасної української державності» – аналізуються особливості 

розвитку інституту сім'ї в умовах демократизації українського суспільства та 

досліджується роль національної культури у формуванні моральних підвалин 

сім'ї в умовах становлення української державності. В останньому підрозділі 

даного розділу досліджується державна сімейна політика в сучасній Україні та 

її роль у зміцненні інституту сім’ї та формулюються практичні рекомендації 

щодо її вдосконалення. 

Підрозділ 3.1. «Особливості розвитку інституту сім'ї в умовах 

демократизації українського суспільства», присвячений тому, щоб за 

допомогою соціально-філософської методології здійснити уточнення розуміння 

умов демократизації українського суспільства та особливостей розвитку 

інституту сім'ї в умовах демократизації української державності. Послідовно 

обґрунтовується, що ключовими умовами даних процесів є ідеї рівності прав, 

відповідальності та справедливості, демонструється, що найважливіші 

соціальні інститути української державності: інститут сім'ї та система освіти, не 

тільки тривалий час розвивалися без певних стратегій, але й в суперечності 

один з одним. 

В якості негативних рис розглянуті нові тенденції у розвитку інституту 

сім’ї під впливом демократичних перетворень: зниження середньої тривалості 

шлюбних союзів; збільшення кількості розлучень; зростання кількості 

неповних сімей; збільшення кількості пар, які офіційно не реєструють свої 



 11 

стосунки (співжиття); зменшення кількості дітей в сім'ї тощо. Також 

розглядаються сучасні домінуючи концепції розвитку сім'ї: кризова концепція 

моногамної сім'ї («парадигма кризи») і еволюційна концепція трансформації 

сім'ї в рамках процесу модернізації («парадигма модернізації»). 

У підрозділі 3.2. «Роль національної культури у формуванні моральних 

підвалин сім'ї в умовах становлення української державності» здійснюється 

аналіз національної культури в якості носія та активного інструменту, за 

допомогою якого детермінуються морально-духовні засади сім’ї, особливо у 

періоди становлення державності.  

Досліджується вплив християнської релігії на формування етичних засад 

української родини, аналізується потенціал ідеї, що кожен член сім’ї має 

здійснювати акт духовного самовизначення, яким він ототожнює в цілісному і 

творчому стані душі свою долю з духовною долею свого народу. 

Демонструється особлива роль батьківства, потреба утвердження пріоритету 

любові, емоційного прийняття та підтримки над принципом «стерпиться − 

злюбиться», ідеї відкритості сім’ї як соціальної системи тощо. 

У підрозділі 3.3. «Державна сімейна політика в сучасній Україні та її 

роль у зміцненні інституту сім’ї» здійснюється спроба за допомогою 

соціально-філософської методології проаналізувати сучасний стан державної 

сімейної політики та обґрунтувати практичні рекомендації щодо її 

удосконалення в умовах розбудови державності та виходячи із потреби 

ефективної реалізації сім’єю своїх функцій в якості соціокультурного 

феномену. 

Показано, що в результаті безсистемної законотворчої діяльності та 

виведення на периферію сімейної політики питань щодо зв’язку між процесами 

державотворення та зміцнення сім’ї, нормативно-правова база набула 

еклектичного характеру, а більшість документів за своєю природою носять 

декларативний характер: вітчизняна сімейна політика перетворилась на 

фінансово-технократичний інструмент, позбавлений своєї глибинної морально-

духовної сутності, орієнтованості на продуктивну реалізацію складних та 

важливих функцій сім’ї як соціокультурного феномену, який сприяє 

маргіналізації української родини, зростанню споживчих настроїв серед 

населення, а сама держава перетворилася на утримувача та благодійника. 

Послідовно обґрунтовується ідея, що необхідно надати цій політиці більш 

змістовний характер в умовах державотворення та перед викликами 

глобалізації відповідно до змістовної ролі сучасної сім’ї у процесах суспільного 

розвитку та утвердження державності.  

 

ВИСНОВКИ 

 
 
 

 

Відповідно до мети та завдань дослідження, є обґрунтовані підстави 

зробити наступні загальні висновки: 
 

1. Розглянуто сутність і спрямованість поняття сім’я як 

соціокультурного феномену. Як соціокультурний феномен «сім’я» − це 
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соціальний осередок суспільства і соціальний простір для формування і 

розвитку підростаючих поколінь даного суспільства. Уточнено поняття сім’я як 

соціального інституту, зокрема, вказана різниця між підходами у дослідженні 

сім’ї як малої соціальної групи, і сім’ї як соціального інституту. Зроблений 

аналіз підходів, що дозволили нам повною мірою розкрити зміст ключових у 

нашому дослідженні понять «сім'я», «інститут сім'ї», «українська державність» 

та їх взаємозв’язок. Саме тут, вивчаючи і співставляючи змісти понять 

«інститут сім'ї» та «українська державність», виявлено перше положення, яке 

містить елементи наукової новизни і яке виноситься на захист. А саме, 

проаналізовано сутність і спрямованість розвитку понять «українська 

державність» і «сім'я» як соціокультурних феноменів з розкриттям сутнісних 

характеристик та особливостей їх розвитку відносно сучасного стану 

українського суспільства. Сформульована авторська дефініція поняття 

«українська державність»: вона є якісним станом українського суспільства на 

тому чи іншому етапі його розвитку, яка через комплекс своїх підсистем 

(державу; економічний устрій; соціальну організацію; духовно-культурну 

організацію; правову та інформаційну системи; людину як суб'єкта і носія 

суспільних відносин і головну мету функціонування держави; відданість 

ідеалам держави; вищі аксіологічні цінності) впливає на розвиток сім'ї як 

соціального інституту. 

2. Проведений змістовний аналіз поняття «українська державність» в 

предметному полі соціальної філософії. Виявлено, що в сучасному 

українському науковому дискурсі поняття «державність» не має чітко 

означеного змісту. Навіть в «Енциклопедії державного управління» у восьми 

томах поняттю державність взагалі не надається дефініції. Подібний стан речей 

сприяє виникненню безлічі спекуляцій довкола цього. За результатами аналізу 

сформульовано авторське визначення поняття «українська державність», яка є 

якісним станом українського суспільства на тому чи іншому етапі його 

розвитку, яке в подальшому провідні українські філософи (В. Горський, 

С.Кримський, В. Шинкарук, В. Табачковський, М. Попович, І. Бичко, 

І.Надольний, М. Мокляк, В. Лях та ін.), наповнили вагомою змістовністю: 

переосмисленою історичною спадщиною, ціннісними орієнтирами, які 

корінням сягають у національно-культурні традиції аж до Давньоруської 

держави та ін. 

Розглянуто філософію історії української державності. За основу 

використано періодичність П. Тригуба. У ході розгляду ключових періодів 

філософії історії української державності виявлена низка подій, яка вказує на 

рубіжність української культури. Українська державність формувалася на стику 

двох великих світових культур: європейської та азіатської. Територія сучасної 

України періодично була окупована або перебувала під впливом то азіатської 

культури (монгольська навала, Росія), то європейської (Литва, Польща, Австро-

Угорщина), то обох культур одночасно. Цивілізаційний надлом, який 

проходить територією України, надав безпосередній вплив на формування 

сучасної української державності. 
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3. Досліджена роль української жінки у сфері шлюбно-сімейних відносин 

в періоди максимуму соціально-політичної нестабільності: а) 1914-1921 років; 

б) 1939-1945 років; в) 1990-1993 років; г) 2014 - до сьогодення. У соціально-

філософському дискурсі поняття «соціально-політична нестабільність» − це не 

тільки війни, революції, мітинги, акції протесту з яскраво-вираженими 

агресивними діями, скільки той внутрішній пласт складних комунікацій між 

людьми і групами людей, що порушує гармонійність, злагодженість 

взаємоіснування і призводить до деструктивності, соціального вибуху різної 

потужності. Чим сильніше порушення комунікаційних зв'язків усередині 

суспільства, тим вища нестабільність і сильніші її прояви. Саме в такі періоди 

виявляється специфічність зв'язків і відносин між різними соціальними групами 

і соціальними інститутами, наочна демонстрація взаємодії від одного агента 

впливу (наприклад, від людини) до іншого (наприклад, до влади). 

На багатьох прикладах був доведений кореляційний зв'язок між проявами 

соціально-політичної нестабільності (через вплив ідеологічного апарату 

примусу) і специфікою формування ролевої поведінки української жінки в 

означені періоди становлення української державності. Виявлено, що в останні 

два періоди, пов'язані з історією незалежної України, вплив держави на роль 

жінки в шлюбно-сімейних відносинах значно знизився. У зв'язку з цим, роль 

української жінки у сфері шлюбно-сімейних відносин за роки незалежності 

прописувалась не під впливом державного ідеологічного апарату примусу, а 

виходячи з інших джерел: штампів, зображених в жіночій пресі, історико-

культурних традицій, природної реакції на агресію з боку сусідньої держави та 

ін. Але в кожному разі, всі жіночі ролі, які ставали актуальними в той чи інший 

проміжок соціально-політичної нестабільності, прописувалися обставинами, 

зовнішніми умовами або природною реакцією на зовнішню загрозу. У цьому і 

проявляється їх специфічність. Ролі жінок у сім'ї та суспільстві відповідають 

певному етапу формування української державності і безпосередньо пов'язані з 

особливостями розвитку держави. 

За результатами предметного аналізу зв'язку між формуванням інституту 

сім'ї та державотворчими процесами виявлено друге положення, яке містить 

елементи наукової новизни і яке винесено на захист. А саме, визначена роль 

української жінки у сфері шлюбно-сімейних відносин в періоди соціально-

політичної нестабільності: а) 1914-1921 років; б) 1939-1945 років; в) 1990-1993 

років; г) 2014 - до сьогодення. При цьому, був доведений кореляційний зв'язок 

між проявами соціально-політичних потрясінь (через вплив ідеологічного 

апарату примусу) і специфікою формування ролевої поведінки української 

жінки в означені періоди становлення української державності. 

4. Визначено і досліджено компенсаторні функції сім’ї в умовах 

соціально-політичної нестабільності. За результатами дослідження 

встановлено, що в періоди соціально-політичної нестабільності компенсаторні 

функції сім’ї не тільки зберігають самобутність українського етносу, 

національно-культурну спадщину, але й відіграють важливу роль у зміцненні 

української державності. Коли ми говоримо про компенсаторні функції сім'ї, то 

ми маємо на увазі гомеостаз сім'ї, збереження головних функцій сім’ї навіть 
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при окупації української території, геноциді, українофобстві. До 

компенсаторних функцій сім'ї віднесено наступні функції: а) виховну; б) 

господарсько-побутову; в) рекреаційну; г) психотерапевтичну; д) 

репродуктивну. На нашу думку, саме ці функції забезпечують гомеостаз сім'ї як 

соціального інституту. 

У межах визначеного завдання дисертантом доведено, що гомеостаз сім’ї 

залежить від її автономії, самодостатності. Коли ми говоримо про 

компенсаторні функції соціальної організації, то апріорі розуміємо певну 

автономію даної організації. Організація що не має автономії не в змозі 

забезпечити гомеостаз і, відповідно, розглядатися як стійка організація. 

Розвиваючи і продовжуючи думки Т. Парсонса доведено, що автономія сім'ї 

ґрунтується на тому, що в сім'ях формуються особистості (за Т. Парсонсом, 

сім’я − це «фабрики» з виробництва людських особистостей), що перетворює 

сім'ю не в «зменшену копію держави», а в підсистему, яка впливає на розвиток 

державності. Сім'я як середовище отримання внутрішньої гармонії не тільки 

відновлює психічний стан працюючої людини, але і в значній мірі націлює її на 

активну громадянську позицію в робочих колективах. 

За результатами дослідження вищеозначеного предметного поля 

виявлено третє положення, яке містить елементи наукової новизни і яке 

виноситься на захист: визначені компенсаторні функції сім’ї, які дозволяють у 

періоди соціально-політичної нестабільності не тільки зберегти самобутність 

українського етносу, національно-культурну спадщину, а й відігравати важливу 

роль у зміцненні української державності. 

5. Розглянуті особливості розвитку інституту сім'ї в умовах 

демократизації українського суспільства. Уточнено розуміння умов 

демократизації українського суспільства та особливості розвитку інституту сім'ї 

в умовах демократизації. А саме: а) розглянуто три необхідних та ключових 

умови побудови демократичних засад суспільства: рівні права, відповідальність 

та справедливість; б) за результатами аналізу зроблено припущення, що 

найважливіші соціальні інститути української державності: інститут сім'ї та 

система освіти, не тільки тривалий час розвивалися без певних стратегій, але й 

в суперечності один з одним. Це спонукало виникнення певних особливостей у 

розвиткові інституту сім'ї в умовах демократизації українського суспільства; в) 

докладніше розглянуто нові тенденції у розвитку інституту сім’ї під впливом 

демократичних перетворень: зниження середньої тривалості шлюбних союзів; 

збільшення кількості розлучень; зростання кількості неповних сімей; 

збільшення кількості пар, які офіційно не реєструють свої стосунки 

(співжиття); зменшення кількості дітей в сім'ї; збільшення відсотку сімей члени 

яких свідомо відмовилися від репродуктивних функцій; збільшення кількості 

самотніх людей, та ін.; г) розглянуті сучасні домінуючи концепції розвитку 

сім'ї: кризова концепція моногамної сім'ї («парадигма кризи») і еволюційна 

концепція трансформації сім'ї в рамках процесу модернізації («парадигма 

модернізації»). Актуальність цих концепцій розвитку сім'ї на теренах України 

стає тим більше, чим українська державність сильніше інтегрується в 

європейський простір; д) зроблений аналіз розвитку соціального призначення 
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української сім’ї за часів формування української державності доби 

незалежності; підтверджена світова динаміка зміщенні цінностей у бік 

автономності, незалежності та відокремленості сім’ї. 

6. Уточнено роль національної культури у формуванні моральних 

підвалин сім'ї в умовах демократизації суспільства. Виявлено, що національна 

культура, впливаючи на моральні підвалини сім’ї через сформовані духовно-

ціннісні орієнтири її членів, відображається: в особливій ролі батьківства; в 

пріоритеті любові, емоційного прийняття та підтримки над принципом 

«стерпиться − злюбиться»; у відкритості сім’ї як соціальної системи; у зміні 

складу української сім’ї. Уточнені заходи, які необхідно вжити для формування 

й закріплення моральних підвалин сім’ї. Визначено, що роль національної 

культури у формуванні моральних підвалин сім'ї в умовах становлення 

української державності повинна полягати в тому, щоб кожен член сім’ї 

«здійснив акт духовного самовизначення» (за І. Ільїним). 

7. Проведений аналіз державної сімейної політики в період незалежності 

України та її роль у зміцненні інституту сім’ї. Продемонстровано, що 

вітчизняна сімейна політика перетворилась на фінансово-технократичний 

інструмент, позбавлений своєї глибинної морально-духовної сутності, 

орієнтованості на продуктивну реалізацію складних та важливих функцій сім’ї 

як соціокультурного феномену, який сприяє маргіналізації української родини, 

зростанню споживчих настроїв серед населення, а сама держава перетворилася 

на утримувача та благодійника. В результаті безсистемної законотворчої 

діяльності та виведення на периферію сімейної політики питань щодо зв’язку 

між процесами державотворення та зміцнення сім’ї, нормативно-правова база 

набула еклектичного характеру, а більшість документів за своєю природою 

носять декларативний характер. Акцентовано увагу на потребі здійсненні 

ревізії засад сімейної політики в контексті утвердження важливої ролі сім’ї у 

сучасному суспільстві, що має надати цій політиці більш змістовний характер в 

умовах державотворення та перед викликами глобалізації завдяки подоланню 

сучасного (еклектичного, технократичного тощо) підходу, тим самим, 

сприяючи ефективній реалізації сім’єю своїх функцій в якості соціокультурного 

феномену. 
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АНОТАЦІЇ 

 

Фатхутдінова І. В. Інститут сім’ї в умовах становлення української 

державності: соціально-філософський аналіз. − Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук 

за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. 

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький, 2016. 

Сім'я як соціальний інститут становить значний інтерес для соціально-

філософського дослідження: з одного боку, вона забезпечує стабільність 

суспільства і еволюціонує разом з ним, а з іншого боку, виступає як соціальний 

простір, в якому відбувається особистісне становлення людини. В сім'ї 

виховується характер майбутніх громадян України, відбувається збагачення 

морального і духовного досвіду підростаючих поколінь, який міцно пов'язує 

історико-культурні традиції минулого з досягненнями сьогодення і 

перспективними проектами майбутнього. 

В дисертаційному дослідженні здійснено соціально-філософську 

концептуалізацію принципів формування інституту сім’ї в умовах становлення 

української державності. Автором було розглянуто поняття «сім’я» як 

соціокультурний феномен, був проведений змістовний аналіз поняття 

«українська державність» в предметному полі соціальної філософії. Це дало 
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змогу також дослідити роль української жінки у сфері шлюбно-сімейних 

відносин, а також визначити і дослідити компенсаторні функції сім’ї в умовах 

соціально-політичної нестабільності. В дослідженні особлива увага була 

приділена аналізу особливостей розвитку інституту сім'ї в умовах 

демократизації українського суспільства. Автором досліджено роль 

національної культури у формуванні моральних підвалин сім'ї в умовах 

демократизації суспільства. Обґрунтовано ідею, що сім'я як соціальне 

середовище не тільки відтворює і відновлює моральний, духовний, психічний, 

фізичний стан членів сім’ї, але й, в значній мірі, націлює їх на активну 

громадянську позицію в інших соціальних групах, що поширює можливості 

впливу сім’ї на процеси державотворення. 

Результати соціально-філософського дослідження специфіки формування 

інституту сім’ї в умовах становлення української державності можуть бути 

використані для проведення обґрунтованої державної сімейної політики, у 

практичній діяльності законотворчих органів при коригуванні норм 

законодавства про шлюб та сім'ю, інтерпретації його основних понять, в тому 

числі поняття «сім'я». 

Ключові слова: сім'я, українська державність, соціально-політична 

нестабільність, ідеологія, роль жінки, компенсаторні функції сім'ї, 

демократизація, державна сімейна політика. 

 

Фатхутдинова И. В. Институт семьи в условиях становления 

украинской государственности: социально-философский анализ. − 

Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук по 

специальности 09.00.03 − социальная философия и философия истории. ГВУЗ 

«Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени 

Григория Сковороды». − Переяслав-Хмельницкий, 2016. 

Семья как социальный институт представляет значительный интерес для 

социально-философского исследования: с одной стороны, она обеспечивает 

стабильность общества и эволюционирует вместе с ним, а, с другой стороны, 

выступает как социальное пространство, в котором происходит личностное 

становление человека. В семье воспитывается характер будущих граждан 

Украины, происходит обогащение нравственного и духовного опыта 

подрастающих поколений, который прочно связывает историко-культурные 

традиции прошлого с достижениями настоящего и перспективными проектами 

будущего. 

В диссертационном исследовании осуществлена социально-философская 

концептуализация принципов формирования института семьи в условиях 

становления украинской государственности. Автором было рассмотрено 

понятие «семья» как социокультурный феномен, был выполнен 

содержательный анализ понятия «украинская государственность» в предметном 

поле социальной философии. Это позволило также исследовать роль 

украинской женщины в сфере брачно-семейных отношений, а также 

определить и исследовать компенсаторные функции семьи в условиях 



 18 

социально-политической нестабильности. В исследовании особое внимание 

было уделено анализу особенностей развития института семьи в условиях 

демократизации украинского общества. Автором исследована роль 

национальной культуры в формировании нравственных основ семьи в условиях 

демократизации общества. Обоснованно идею, что семья как социальная среда 

не только воспроизводит и восстанавливает моральный, духовный, 

психический, физическое состояние членов семьи, но и, в значительной 

степени, нацеливает их на активную гражданскую позицию в других 

социальных группах, расширяет возможности влияния семьи на процессы 

становления государственности. 

В ходе рассмотрения ключевых периодов философии истории украинской 

государственности, выявлен ряд событий, который указывает на рубежность 

украинской культуры. Украинская государственность формировалась на стыке 

двух крупных мировых культур: европейской и азиатской, а цивилизационный 

надлом, который проходит по территории Украины, оказал непосредственное 

влияние на формирование современной украинской государственности. Также 

автором установлено, что в периоды социально-политической нестабильности 

компенсаторные функции семьи не только сохраняют самобытность 

украинского этноса, национально-культурное наследие, но и играют важную 

роль в укреплении украинской государственности. К компенсаторным 

функциям семьи диссертантом отнесено воспитательную, хозяйственно-

бытовую, рекреационную, психотерапевтическую и репродуктивную функции. 

Акцентировано внимание на необходимости осуществления ревизии основ 

семейной политики в контексте утверждения важной роли семьи в 

современном обществе, что должно придать этой политике более 

содержательный характер в условиях становления государственности и в 

контексте вызовов глобализации благодаря преодолению современного 

(эклектичного, технократического и т.д.) подхода, тем самым, способствуя 

эффективной реализации семьей своих функций в качестве социокультурного 

феномена. 

Результаты социально-философского исследования специфики 

формирования института семьи в условиях становления украинской 

государственности могут быть использованы для проведения обоснованной 

государственной семейной политики, в практической деятельности 

законодательных органов при корректировке норм законодательства о браке и 

семье, интерпретации его основных понятий, в том числе понятия «семья». 

Ключевые слова: семья, украинская государственность, социально-

политическая нестабильность, идеология, роль женщины, компенсаторные 

функции семьи, демократизация, государственная семейная политика. 
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The family as a social institution is a subject of considerable interest for social 

and philosophical studies. On the one hand, it ensures the stability of society and 

evolves with it. On the other hand, family acts as a social space for formation of 

human personality. The family brought the character of future citizens of Ukraine and 

is a space for enrichment of moral and spiritual experience of the younger generations 

which firmly connects the historical and cultural traditions of the past with the 

present achievements and future projects of the future. 

The dissertation conducted the socio-philosophical conceptualization of the 

principles of the family formation in conditions of Ukrainian statehood. The author 

examined the concept of «family» as a sociocultural phenomenon. The  meaningful 

analysis of the concept of «Ukrainian statehood» was performed at the objective field 

of social philosophy. It also made possible to investigate the role of Ukrainian 

women in marriage and family relations and to identify and examine the 

compensatory function of the family in terms of socio-political instability. The study 

special attention was paid to the analysis of features of the family in terms of 

democratization of Ukrainian society. The author investigated the role of national 

culture in shaping the morals of the family in terms of democratization of society. 

Author substantiated idea that the family as a social environment not only reproduces 

and restores the moral, spiritual, mental, physical condition of the family members, 

but also target them for active citizenship in other social groups, which extends the 

possibilities of family influence on the processes of statehood establishing. 

The results of the socio-philosophical study of the features of the family 

formation in conditions of Ukrainian statehood may be used for reasonable state 

family policy as well as in practice of legislative bodies, the adjustment of the 

legislation on marriage and family, the interpretation of its key concepts including the 

concept of  «family». 

Keywords: family, Ukrainian statehood, socio-political instability, ideology, the 

role of women, the family compensation function, democratization, state family 

policy. 
 

 


