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ons of Ukraine is carried out on the state social tension in families. Grounded, that these 
typifications must be taken into account at development of measures of regional domestic 
policy, directed on providing of social safety. 
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ВІДТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ СІМ'Ї 

Проаналізовано сучасні проблеми функціонування і розвитку сім'ї, які дефор-
мують її відтворення. Розглянуто особливості сім'ї, що істотно впливають на її від-
творення через виховання та становлення особистості дитини. Окреслено вплив фор-
мування здорового способу життя на відтворення сім'ї. Обґрунтовано необхідність 
формування і реалізації ефективної демографічної та соціально-економічної політи-
ки, здатної створювати максимально сприятливі умови відтворення сім'ї. 
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Ситуація, яка склалася в Україні, відображає непрості процеси еконо-
мічної кризи, наслідком якої є погіршення матеріального становища переваж-
ної більшості українських сімей, безробіття, котре торкнулося майже кожної 
родини: поступове зниження освітнього і виховного рівня дітей і молоді, пос-
тійне зростання матеріальних витрат для утримання дітей в дошкільних та 
позашкільних закладах, навчання у школі, ліцеях, гімназіях і коледжах, отри-
мання професії у платних вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, 
оплату навчальних посібників та ін. Ці процеси, своєю чергою, призвели до 
різкого зниження рівня народжуваності, зростання смертності населення, міг-
рації й еміграції населення, що не сприяє стабілізації процесу виховання здо-
рового суспільства [7]. Внаслідок сформувалося багато проблем відтворення 
української сім'ї, аналіз та оцінка яких і є основною метою цієї публікації. 

Зазначимо, що проблеми відтворення української сім'ї активно вивча-
ють такі відомі вітчизняні економісти, як Н.П. Борецька, С.І. Бандур, І.С. Кра-
вченко, В.І. Куценко, Е.М. Лібанова, В.О. Мандибура, В.М. Новіков, У.Я. Са-
дова, Л.Т. Шевчук та ін. Але з плином часу виникають нові проблеми, моди-
фікуються старі, тому вони потребують постійної уваги. 

Чи не найголовнішою проблемою відтворення української сім'ї є зни-
ження народжуваності до рівня, який зумовив скорочення дітей у віці 0-
14 років, яке є доволі помітним за останні 20 років (рис.). 

Внаслідок сформувалася демографічна тенденція, суть якої полягає в то-
му, що в українській сім'ї виховують одну-дві дитини. Це зумовлює зменшення 
інтелектуального і морального потенціалу як окремої сім'ї, так і цілого народу. 

Посилюються й інші проблеми, які негативно впливають на відтво-
рення української родини. Збільшуються витрати населення на медичне об-
слуговування, навчання дітей, комунальні послуги, що підриває економічні 
можливості сім'ї. Невпинно зростає дитяче сирітство та безпритульність. 
Викликає стурбованість низька культура регуляції народжуваності, відсут-
ність широкої інформації щодо протизаплідних засобів, що призводить до ви-
падків небажаної вагітності та абортів. Ці обставини можуть мати далекосяж-
ні негативні наслідки для стабільного розвитку країни. 
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Рис. Розподіл населення за віком на початок року, тис. осіб 

Знизилася і роль сім'ї у визначенні здорового способу життя дитини. 
Адже вона значною мірою залежить від організації домашнього побуту, тра-
дицій сімейного життя: порядку в сімейному господарстві, залучення дітей 
до розподілу бюджету сім'ї, загального режиму дня, здорового харчування, 
визначення для кожного робочого місця, зокрема для навчальних занять, дот-
римання певних сімейних правил (кожна річ має своє місце, прийшов з про-
гулянки – вимий руки та ін.). Домашній затишок облагороджує дітей. 

Порівняно з іншими соціальними інститутами, сім'я має певні особли-
вості, що істотно впливають на її відтворення через становлення особистості 
дитини: 

1. Наявність усіх форм життєдіяльності людини, що реалізуються через 
функції сім'ї. Внаслідок сім'я формує власний спосіб життя, мікрокульту-
ру, основою якої є цінності й елементи культури суспільства чи окремих 
його соціальних верств. Таким чином, сім'я – це суспільство в мініатюрі, 
з якого вибудовується соціальна взаємодія загалом. 

2. Залучення дитини в сім'ю з дня її народження, формування саме в сім'ї 
перших уявлень про те, що добре і що погано, що таке добро і зло, коли 
дитина найбільшою мірою сприймає виховні впливи. Фактично сім'я є 
першою сполучною ланкою між людиною і суспільством, яка передає 
від покоління до покоління генетичний код, певні соціальні цінності, що 
на суб'єктивному рівні є ціннісними орієнтаціями членів сім'ї. 

3. Безперервність і тривалість контакту людей різної статі, віку, з різним 
обсягом життєвого досвіду спричинюються до інтеріоризації дітьми 
зразків поведінки насамперед батьків і тільки потім – людей поза сім'єю. 

4. Переважно емоційний характер зв'язків між членами сім'ї, що базуються 
на любові і симпатії, створює сприятливу основу для спрацьовування та-
ких неусвідомлюваних дитиною соціально-психологічних механізмів 
впливу, як наслідування, навіювання, психічне "зараження". При цьому 
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забарвленість емоційних контактів впливає на формування почуття задо-
волення (незадоволення) собою і оточенням. 
Особливо значною роль сім'ї у становленні особистості дитини є на 

первинному етапі її соціалізації [3]. Сім'я, особливості взаємодії батьків і ди-
тини багато в чому забезпечують (чи не забезпечують) успіхи дитини на по-
дальших етапах її соціалізації. В Україні типовою є нуклеарна сім'я з невели-
кою кількістю дітей (52,1 % – з однією дитиною), із професійно зайнятими 
батьками, що підтримують здебільшого ділові контакти з родичами. У непов-
них сім'ях виховують 1,5 млн дітей. Внаслідок зменшення реальних доходів 
родин переважна їх більшість не має можливості створити для дітей сприят-
ливі умови життя [1]. 

Отже, сучасна українська сім'я часто не має змоги повною мірою ре-
алізувати свій потенціал для формування здорової особистості. Негативний 
вплив на нього мають об'єктивні (неповна сім'я, погані житлові умови, недос-
татнє матеріальне забезпечення) та суб'єктивні (слабкість педагогічної пози-
ції батьків) чинники. Найвагомішою серед об'єктивних причин є неповна 
сім'я, яка з'являється з тієї причини, що в усіх вікових групах від 20 до 50 ро-
ків смертність чоловіків більш як утричі вища, ніж жіноча, а у віковій групі 
30-34 роки – в чотири рази. Разом з великою кількістю розлучень це призво-
дить до збільшення кількості сімей, у яких тільки мати (рідко – батько) вихо-
вує дітей. У неповній сім'ї процес виховання здорового способу життя ус-
кладнюється, оскільки діти більшість часу бездоглядні, неконтрольовані, пе-
ребувають на вулиці, нерідко контактують з аморальними людьми [2]. 

Негативно позначаються на здоров'ї дітей і погані житлові умови сім'ї. 
Як свідчать дані спеціального обстеження, в Україні більше половини моло-
дих сімей не мають окремого житла навіть через 10 років подружнього жит-
тя, майже половина сімей проживає з батьками в незадовільних для вихован-
ня дітей житлових умовах. У таких сім'ях батьки часто не можуть забезпечи-
ти дитину постійним робочим місцем, тому їй важко зосередитися над зав-
данням, з'являється роздратованість, незадоволення, а згодом і неврівноваже-
ність. Дається взнаки і низьке матеріальне забезпечення сім'ї. Згідно з даними 
тижневого обстеження домогосподарств, серед сімей з дітьми частка тих, хто 
отримував доходи, нижчі від офіційно встановленого рівня, що дає право на 
отримання допомоги на дітей віком до 16 років, становила 31 %, зокрема се-
ред неповних сімей – 44 %, сімей з однією дитиною – 53 %, з двома – 64 %, з 
трьома дітьми – 86 %. Діти з таких сімей почуваються серед однокласників 
меншовартісними, бо вирізняються із загальної маси одягом, відсутністю 
грошей на обіди чи екскурсію. Це психологічно пригнічує їх, озлоблює проти 
батьків, яких вони вважають невдахами. Згодом ця злість переноситься на од-
нокласників, педагогів [6]. 

Перебування дітей вдома в умовах частого впливу паління свідчить 
про байдуже ставлення батьків до негативного впливу тютюнового диму на 
організм дитини та їх необізнаність з цього питання. Протидією формування 
негативних звичок може бути формування свідомої позитивної установки на 
збереження свого здоров'я, формування ставлення до здоров'я як однієї з 
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найзначніших загальнолюдських цінностей. Власне сім'я повинна здійснюва-
ти виховну функцію, спрямовану на формування позитивно свідомого став-
лення до свого здоров'я. 

На відтворення сім'ї впливає і формування здорового способу життя, 
яке залежить від стилю життя сім'ї, способу організації життя, характеру 
взаємин між батьками, участі їх у вихованні, правильної організації вільного 
часу сім'ї, ставлення самих батьків до вживання алкоголю, паління, нарко-
тичних речовин. Спосіб життя сім'ї переважно зумовлює і спосіб життя дітей. 
Дослідження свідчать, що сімейні конфлікти між батьками, батьками та діть-
ми, застосування фізичних покарань, нерозуміння батьками дітей, відсутність 
батьківської уваги, підтримки дитини – усе це стає причиною того, що про-
цес становлення особистості підлітка проходить важче, ніж звичайно. Сім'я 
впливає на становлення тих чи тих особливостей, рис характеру дитини. При-
чини дитячої злочинності, девіантної або залежної поведінки, інших негараз-
дів значною мірою зумовлені несприятливою сімейною ситуацією – асоціаль-
ним способом життя батьків, бездоглядністю дитини, наявністю конфліктів 
або сімейного насильства, емоційним неприйняттям дитини, фрустрацією її 
базових потреб [5]. 

Відомо, що батьки для своїх дітей є одним з основних джерел інфор-
мації з багатьох питань. Саме до батьків звертаються молоді люди зі своїми 
проблемами та труднощами. Діти очікують від батьків порад і допомоги з 
різних проблем, тому часто батькам доводиться виконувати функції не лише 
старших друзів і вчителів, а й психолога, лікаря, довідкового бюро та "швид-
кої допомоги". 

Незалежно від того, наскільки самі батьки усвідомлюють свою роль у 
формуванні здорового способу життя молодого покоління, підлітки окреслю-
ють досить широке коло тем, на які вони можуть розмовляти з батьками. Як-
що відкинути таку тему, як навчання й уроки, то, за статистичними даними, 
найчастіше підлітки говорять із батьками про своє майбутнє (60-70 %), стан 
здоров'я (55-65 %), своїх друзів (50-60 %), своє харчування (45 %), поведінку 
(до 40 %). Не так часто предметом розмови є економічні проблеми сім'ї 
(24 %), стосунки між хлопцями та дівчатами (20-25 %), статева зрілість (10-
20 %) та інтимні стосунки між чоловіком і жінкою (5-10 %) [8]. 

Свідченням того, що батьки є надзвичайно важливим і впливовим 
джерелом формування здорового способу життя, є також те, що 36 % 10-16-
річних дітей цілком довіряють батькам і відверто обговорюють із ними будь-
які питання, а ще 52 % довіряють батькам, хоча деякі питання не наважують-
ся з ними обговорювати. Таким чином, 88 % підлітків довіряють батькам, 
1 % респондентів зазначили, що вони зовсім не довіряють батькам. Про висо-
кий рівень довіри та достатньо відверті стосунки між підлітками та батьками 
свідчать відповіді більшої частини опитаних 10-14-річних учнів, що їхні 
батьки знають, де і з ким вони спілкуються ввечері [2]. 

Сім'я є першоосновою суспільства, тим соціумом, у якому найбільшою 
мірою виявляються індивідуальні особливості кожного із батьків, їхніх дітей, 
інших членів родини, реалізуються потреби, формується поведінка і розвиток 
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особистості, тобто відбувається самопізнання, самоактуалізація та соціаліза-
ція її членів. Саме ці фактори істотно впливають на зміст виховання особис-
тості дитини, педагогічну культуру батьків, визначають певні його тенденції. 
Від сімейного оточення (мова батьків; проблеми, що обговорюються – побу-
тові, політичні, світоглядні; характеристики, які даються іншим людям; сі-
мейні взаємини; способи розв'язання конфліктів, моральний внутрішньосі-
мейний мікроклімат тощо) залежить процес соціального розвитку дитини. 

Очевидно, що сім'я має двосторонній вплив на спосіб життя молодої 
людини. З одного боку, сім'я виступає як захисний чинник, що перешкоджає 
появі та розвитку шкідливих звичок, з іншого – як особливий чинник, що 
стимулює розвиток шкідливих звичок у дітей. Існують неупорядковані сім'ї, 
де батьки конфліктують між собою і з дітьми, зловживають алкоголем, вияв-
ляють жорстокість. У 30 % випадків така поведінка дорослих спричиняє ан-
тисоціальні вчинки дітей. 

У вихованні дітей у сім'ї не повинні допускатись форми жорстокості й 
насильства, порнографії, національне протиставлення і ворожнеча на будь-
якому ґрунті. Провідними принципами у відносинах між членами сім'ї повин-
ні бути: любов до людини, доброзичливість і гуманізм у взаєминах з людьми, 
оптимізм і життєлюбство. Знання особливостей молодіжного та підліткового 
віку може змінити ставлення дорослих до підлітків і, таким чином, зменшити 
деякі ризики для здоров'я, передусім це стосується психологічного диском-
форту й фізичної активності. Сім'я виступає складним соціальним феноме-
ном. Саме вона повинна найбільше дбати про здоров'я дітей. 

Підвищенню відповідальності сім'ї за виховання дитини в сучасних 
умовах сприяють тенденції розбудови громадянського суспільства, значною 
мірою суперечливі, але з чіткими ознаками звернення до джерел духовності 
та одвічних цінностей, в яких завжди зосереджувалося відчуття стабільності і 
захищеності; зміщення переваг виховання із суспільних закладів у сім'ю, ро-
дину; потреба суспільства в активних, ініціативних, творчих, працьовитих, 
високоморальних і відповідальних поколіннях молоді, яким належить 
майбутнє. 

Проте варто зазначити, що, маючи великий виховний потенціал, су-
часна українська сім'я не реалізовує його сповна, і це залежить від багатьох 
чинників суспільного, передусім економічного, життя, позначених як пози-
тивними, так і негативними тенденціями. Ця особливість зумовлює необхід-
ність детального аналізу тенденцій, можливостей та обмежень щодо реаліза-
ції виховного потенціалу української родини та забезпечення розвитку осо-
бистості дитини в сучасних умовах. 

Змістом виховання дітей у сучасній українській родині має стати ін-
тегрована національна та загальнолюдська гуманістична культура мирного 
життя людей в інтерконтинентальному просторі. Зміст виховання має відоб-
ражати й утверджувати в свідомості та діяльності дітей найвищі національні 
та загальнолюдські духовні, гуманістичні, морально-етичні, естетичні, фізич-
ні, громадянські й трудові ціннісні орієнтації та практичну діяльність сучас-
ної української сім'ї в умовах становлення й утвердження національної педа-
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гогіки та освіти [8]. Виховання дітей у сім'ї має сприяти збереженню духов-
них і культурних цінностей народу, його внутрішніх і зовнішніх ознак – сві-
домості та самосвідомості, ставлення до сім'ї, праці, громадянства та взаємо-
дії з іншими державами і народами незалежно від расової, етнічної і конфе-
сійної належності. 

Виходячи з цих теоретичних обґрунтувань, сучасна сім'я має стати го-
ловною ланкою у вихованні дитини: забезпечити їй належні матеріальні, пе-
дагогічні умови для фізичного, морального й духовного розвитку. Разом з 
тим, вона і сама потребує як матеріальної, так і педагогічної та культуроло-
гічної допомоги. Її надають певною мірою державні установи й виробничі 
організації, заклади освіти і культури, дитячі садки, школи, бібліотеки, клу-
би, будинки культури, громадські організації, але вони є недостатніми для 
вирішення соціально-педагогічних проблем сім'ї. 

Особливості способу та стилю життя сімей, методи виховання дітей, 
практика їх виховних технологій та ставлення до здоров'я дітей належать до 
дієвих чинників мікросоціуму сім'ї, що значною мірою впливають на форму-
вання дитячого здоров'я. Сім'я є і залишається природним середовищем для 
фізичного, психічного, соціального і духовного розвитку дитини, її матері-
ального забезпечення і несе відповідальність за створення належних умов для 
цього. Вона має бути основним джерелом виховання дитини, матеріальної та 
емоційної підтримки, психологічного захисту, засобом збереження і передачі 
національно-культурних цінностей прийдешнім поколінням. Саме сім'я по-
винна передусім залучати дітей до освіти, культури і прищеплювати навички 
здорового способу життя, загальнолюдські духовні цінності, норми суспіль-
ного життя. 

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновок, що сучасна сім'я 
має значний вплив на розвиток усіх складових особистості дитини: духовно-
моральну і психосоціальну сфери, інтелект, творче мислення тощо. При 
цьому такий вплив може мати як випадковий, неусвідомлений характер, бути 
хаотичним, безсистемним, так і спеціально організованим. Внаслідок прове-
дених досліджень доходимо висновку, що одне з пріоритетних місць серед 
зазначених впливів мають установки, погляди, ціннісні орієнтації батьків, 
застосовувані ними методи виховання. Це актуалізує завдання із формування 
концептуально нової національної сімейної політики, яка передбачала б 
впровадження цілісної системи заходів, спрямованих на підвищення вихов-
ного потенціалу батьківської родини. Їх реалізація має відбуватися не через 
одиничні акції, а включати скоординовані дії різних державних і громадських 
структур, робота яких тією чи іншою мірою пов'язана з розвитком інституту 
сім'ї, вихованням дитини як суб'єкта власного життя, спроможного на усві-
домлений вибір, на розумний підбір ідей. 

Для забезпечення довготривалих інтересів суспільства вже зараз необ-
хідно закласти підвалини ефективної демографічної і соціально-економічної 
політики, створюючи максимально сприятливі умови відтворення сім'ї. Необ-
хідно створити такі умови господарювання, праці, життя народу, щоб вони 
дали змогу відтворювати традиційно міцну українську родину. 
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Пука Н.В. Современные проблемы воссоздания украинской семьи 
Проанализированы современные проблемы функционирования и развития 

семьи, которые деформируют ее воспроизводство. Рассмотрены особенности семьи, 
которые существенно влияют на ее воспроизводство через воспитание и становление 
личности ребенка. Очерчено влияние формирования здорового образа жизни на вос-
производство семьи. Обоснована необходимость формирования и реализации эффек-
тивной демографической и социально-экономической политики, способной созда-
вать максимально благоприятные условия воспроизводства семьи. 

Ключевые слова: семья, воспроизводство, демографическая и социально-эко-
номическая политика. 

Puka N.V. Modern problems of recreation of Ukrainian family 
The modern problems of functioning and development are analyzed families which 

deform its recreation. Features open up families which substantially influence on its recre-
ation through education and becoming of personality of child. Influence of forming of he-
althy way of life is outlined on the recreation of family. The necessity of forming and reali-
zation of effective demographic and socio-economic policy, able to create the maximally 
favourable terms of recreation of family is grounded. 

Keywords: family, recreation, demographic and socio-economic policy. 
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ  
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

Проаналізовано важливість розвитку інтелектуального потенціалу держави в 
сучасних умовах, і України зокрема. Досліджено поточний стан інтелектуального 
потенціалу нашої держави. Наголошено на пріоритетності розвитку інтелектуально-
го потенціалу України. 

Ключові слова: інтелектуальний потенціал, інтелектуальний продукт, інтелек-
туальна власність, об'єкти права інтелектуальної власності. 

Вступ. Світовий досвід останніх років дещо змінив уявлення про мож-
ливі шляхи розвитку людства. Якщо раніше вважалося, що провідна роль в 
економічному розвитку держав належить природним ресурсам, то тепер прі-
оритетним є інтелектуальний потенціал нації. 


