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PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ RODZINY NA UKRAINIE  

 „Rodzina jest pierwszą i podstawową szkoła miłości społecznej. 
Trzeba uczynić wszystko, ażeby ta szkoła 

mogła pozostawać sobą. 
Równocześnie zaś rodzina musi być na tyle silna Bogiem – 

czyli miłością wzajemną wszystkich, którzy ją tworzą – 
że potrafi pozostać ostoją dla człowieka 

pośród wszystkich niszczycielskich 
prądów i bolesnych doświadczeń.” 

 
Homilia Jana Pawła II. Nabożeństwo Maryjne. 

Katowice – Lotnisko w Muchowcu 20. VI. 1983 r. 
 

«Сім’я — фортеця моя»… Мов заклинання. Бо й справді, в усіх суспільних катавасіях, за будь-
яких політичних умов сім’я, родина були — і, на щастя, ще є — могутнім бастіоном, прихистком, 
оберегом людської душі протягом усіх часів. Жити в парі, любити, мати розуміння й підтримку — 
правічне й нестаріюче бажання, мрія, яку означив людині сам Бог. 

Сім’я як соціальний феномен пройшла складний шлях історичного розвитку, основними 
етапами якого, на думку американського соціолога Дж. Голдторпа, слід вважати такі: 

1-й етап — сімґя у дохристиянському суспільстві (з домінацією парної сім’ї, пізніх шлюбів, 
великою кількістю самотніх людей); 

2-й етап — сім’я в християнському суспільстві (з великим впливом церкви на сімейне життя і 
шлюб, забороною шлюбів між кровними родичами, з добровільним вступом до шлюбу, 
практичною неможливістю розлучень, забороною абортів тощо); 

3-й етап — сім’я в індустріальному суспільстві (з початком промислової революції наприкінці 
XVIII ст. відбувається перша революція в сімейному житті: зниження віку вступу до шлюбу, 
збільшення народжуваності, значне поширення жіночої праці, дозвіл розлучень за судовим 
рішенням і т. ш.). 

Останній сучасний етап, що триває і в наш час, приніс у розвиток сім’ї радикальні зміни, які 
отримали серед науковців визначення революційних. Соціологи, характеризуючи сучасний етап 
розвитку сім’ї, називають його черговою (другою) революцією в сімейному житті, яка не тільки 
внесла радикальні зміни у сімейні стосунки, місце та роль сім’ї у суспільстві, але й, на думку 
частини вчених, фактично поставила під сумнів саме існування сім’ї. Серед соціальних умов, які 
дають підставу робити подібний висновок, називають такі [7]: 

по-перше, зростання економічної незалежності жінок та активне залучення їх до трудової 
діяльності (а це викликає прагнення жінок до більшої самостійності, перегляду традиційної 
структури сімейних відносин, до змін традиційних функцій сім’ї, рівноправності з чоловіками у 
прийнятті рішень, у контролі над видатками та майном сім’ї тощо); 

по-друге, утворення двох центрів життя — місця праці і дому (раніше професійна діяльність і 
домашнє господарство існували в єдності, в межах однієї сім’ї); 

по-третє, еволюція поглядів на сексуальну мораль (або сексуальна революція з послабленням 
соціального контролю, зростанням анонімності сексуальної поведінки, збереженням секретності 
позашлюбних зв’язків, діяльністю широкої мережі засобів масової інформації, які проголошують 
вільне статеве кохання мало не основним мірилом рівня цивілізованості сучасних чоловіків і 
жінок, зміною загального ставлення суспільства до сексуальної поведінки з тенденцією до 
пом’якшення традиційних уявлень про дозволене і недозволене тощо); 

по-четверте, винахід надійних контрацептивних засобів і методів запобігання вагітності 
(вперше в історії людства за допомогою таких засобів вдалося відокремити секс від зачаття). 

В наш час актуальним постає вивчення молодої сім’ї, адже від того, як буде відбуватись її 
становлення і розвиток на початкових етапах спільного життя, залежатимуть подальші сімейні 
стосунки та життя, що має вплив на розвиток суспільства в цілому. Варто нагадати, що віковий 
стан молодої сім’ї згідно із Законом України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку 
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молоді в Україні” такий: молода сім’я — це подружжя, в якому вік чоловіка та дружини не 
перевищує 35 років, або неповна сім’я, в якій мати (батько) віком до 35 років. 

Мета нашого дослідження визначити проблеми молодої сім’ї та знайти оптимальні шляхи 
попередження цих явищ. На спільному життєвому шляху молодій сім’ї доводиться зіштовхуватися 
з багатьма проблемами і труднощами, що заважатимуть її адаптації. Перед нею стоять гострі 
проблеми матеріально-економічного, житлово-побутового та інтимно-особистісного характеру. 
Невизначеність майбутнього, поява протиріч, нестабільність заробітків, непідготовленість до 
сімейного життя та виживання в нових умовах — це все позначається на внутрішньо-сімейних 
процесах, на характері взаємостосунків членів сім’ї та її стосунків із навколишнім середовищем і 
т.п. [3, с. 23-24]. 

Найбільший внесок у дослідження проблем сім’ї внесли: С.В. Дармодехін (державна сімейна 
політика), А.Г. Харчев (теорія), М.С. Мацковская (методологія і методика), А.І. Антонов 
(народжуваність), В.А. Сисенко (стійкість шлюбу), І.С. Голод (стабільність сім’ї), В.А. Борисов 
(потреба в дітях), Д.Я. Кутсар (якість шлюбу), Н.Г. Юркевич, М.Я. Соловйов, С.С. Сідельників 
(мотиви і причини розлучення), Л.А. Гордон, Е.В. Клопов (життєвий цикл сім’ї), І.А. Герасимова 
(демографічна типологія сімей), В.Л. Ружжом (типологія сімейних груп), Г.А. Вишневський 
(історичні типи народжуваності), І.В. Бестужев-Лада (прогнозування сім’ї), А.Г. Волков 
(очікувана тривалість шлюбу), Н.В. Малярова (типологія подружніх конфліктів), т.м. Гурка 
(молода сім’я), Е.К. Васильєва (типологія видів життєдіяльності сім’ї), В. Б. Голофаст (функції 
сім’ї), І.С. Кон (сексуальна поведінка), Є.М. Черняк (соціологія сім’ї), Т.В. Шеляг, О.М. Семіков, 
І.А. Солодовникова (об’єкт соціальної роботи), З.А. Янкова (міська родина) і ін. 

Труднощі молодої сім’ї — це комплекс психологічних, соціологічних, економічних, 
юридичних проблем. Вибір життєвого шляху, придбання професії, підвищення кваліфікації, 
пошук улюбленої роботи і т.д. - все це загальна спрямованість сучасної молоді.   

Останнім часом в Україні в середовищі молодих сімей спостерігається багато розлучень. 
Розпаданню шлюбів сприяють як матеріально-економічні, житлово-побутові умови, так і соіально-
психологічна, психолого-педагогічна непідготовленість молоді до сімейного життя, невміння 
розв’язувати сімейні проблеми і запобігати конфліктним ситуаціям, відсутність знань, необхідних 
для молодого подружжя, що, як наслідок, може призвести до негативних стосунків між молодим 
подружжям. 

Створення сім’ї — не тільки радісна подія, а й клопітка робота, а також випробування: важко 
пристосовуватись до звичок свого нового партнера, завжди хочеться його перевиховати, 
“підлаштувати на свій лад”. Адже так хочеться щоб кохана людина була ідеальною (-им). 
Правильні та гнучкі відносини утверджуються, на жаль, коли молоде подружжя зробить достатньо 
помилок і їм доведеться визнати, що вони вчинили нерозсудливо. Таке усвідомлення приходить із 
досвідом, а інколи й пізно, коли шлюб уже не можна врятувати. Тому дуже важливо на першому 
етапі подружнього життя знайти те взаєморозуміння, яке потрібне для подальшого нормального 
життя, виробити таку ефективну стратегію поведінки в складних ситуаціях, яка буде допомагати в 
подальшій адаптації подружжя до сімейного життя. Отже, в сучасних умовах розвитку суспільства 
проблема становлення молодої сім’ї з кожним днем набуває все більшої актуальності, особливо в 
перехідний період, коли йде становлення нових цінностей [4].     

Істина про те, що сім’я є першоосновою духовного, економічного та соціального розвитку 
суспільства, підтверджується розвитком людської цивілізації. В процесі цього розвитку сім’я 
набула функцій, які тільки у сукупності забезпечують повноцінність її існування, саморозвитку та 
широку життєдіяльність, як соціального інституту. Деформація функцій сім’ї, яка послідовно 
здійснювалась в останні десятиріччя шляхом формування соціальних та культурних реформ, 
призвели до порушення в цілому зв’язків між ними. Особливо це позначилось на виховній 
функції, виявившись у відчуженні батьків і дітей, національному нігілізмі та духовному зубожінні 
молоді. 

Умови, в яких перебуває сучасна українська сім’я, характеризуються найперше різкою зміною 
соціально-економічних відносин у суспільстві, за яких пріоритети мають надаватися особистості 
людини, її практичній діяльності у всіх напрямах господарювання та духовної культури. Разом з 
тим, сім’я як явище економічне і соціокультурне зазнає в сучасних умовах впливу різних факторів, 
особливо глобалізаційного та соціально-політичного характеру. 

Під тиском глобалізації та пов’язаних із нею процесів сім’я руйнується не лише в нас — б’ють 
тривогу й соціологи США. Проте в Україні, роздертій у соціальному, мовному, релігійному тощо 
планах, амплітуда руйнації особлива. Як свідчать дослідження, сьогодні із 13,5 млн. сімей у нашій 
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державі 20% — неповні, а 70% із них (якщо взято шлюб до 25 років) потім розпадаються. 
Загалом же в Україні розпадається кожна друга сім’я. 103 тис. дітей ростуть без батьків, а 170 тис. 
сімей — кризові. У нас — 11 колоній для неповнолітніх, у яких перебувають, за скромними 
офіційними даними, 3 тис. дітей. Україна займає перше місце в Європі по ВІЛ-захворюванню. З 
іншого ж боку, 20% наших сімей — бездітні[4].  

Однією із найбільших проблем сучасної молодої родини в Україні є її економічна 
нестабільність, соціальна малозахищеність та підвищена психологічна вразливість. У свою чергу, 
це породжує її дезорганізацію, внутрішні деструктивні процеси, конфлікти і, зрештою, веде до 
розпаду. Внаслідок цього — страждання, нервові захворювання, асоціальна поведінка, стреси, 
безпритульність дітей, безвідповідальність, байдужість, аморальність і у свою чергу жорстокість 
батьків. 

Ще важлива проблема — сучасна сім’я повинна не тільки зберегти, а й відновити свій статус 
головної ланки у вихованні дитини: забезпечити їй належні матеріальні та педагогічні умови для 
фізичного, морального й духовного розвитку. Разом з тим, молода сім’я потребує як матеріальної, 
так і педагогічної та культурологічної допомоги. У зв’язку з цим стає зрозумілою необхідність 
організації підготовки молоді до подружнього життя, яку потрібно розглядати як складову частину 
роботи щодо зміцнення сім’ї та піднесення її соціальної активності. Життя вимагає, щоб подібною 
роботою було охоплено якомога більше молодих людей, а також були чітко визначені її цілі, 
методи, форми і можливості, адже серед важливих проблем зміцнення стабільності Української 
держави, важливе місце займає формування саме відповідального сім’янина, стабільної сім'ї.   

Аналіз даних дослідження дає можливість окреслити головні проблеми сучасного шлюбу: 
- неблагополуччя сімей; 
- нерівність сімейного статусу подружжя; 
- перевантаження жінки, її ділова активність; 
- дисгармонія інтимних стосунків; 
- неадекватність престижності подружжя; 
- внутрішньосімейне насильство; 
- мотиви мати або немати дітей. 
 Причини появи сімейних конфліктів можуть бути цілком різні. В.А.Сисенко виділив такі 

причини конфліктів [5]: 
- незадоволеність потреби у цінності й значимості свого “Я” (порушення відчуття власної 

гідності з боку іншого партнера, його зневажливе, зневажливе ставлення, образи, образи, стала 
критика); 

- незадоволеність сексуальних потреб когось із подружжя; 
- пристрасть когось із подружжя до спиртним напоям, азартних ігор й іншим речам, що 

призводить до великим затратам коштів; 
- фінансові розбіжності подружжя (питання взаємного бюджету, утримання сім’ї, вкладу 

кожного з партнерів у її матеріальне забезпечення); 
- незадоволеність потреби однієї чи подружжя в позитивних емоціях (відсутність пестощів, 

ніжності, турботи, уваги й розуміння, психологічне відчуження подружжя друг від друга, 
емоційна холодність); 

- незадоволеність потреби у взаємодопомоги, взаємну підтримку, потреби у кооперації і 
співробітництво, незадоволеність веденням домашнього господарства. 

Часто конфлікт супроводжується сваркою подружжів, що ніколи не залишає сліду. Дуже 
важливо було усвідомлювати, конфлікт — це бій, і що в кожного чоловіка мусить бути змогу 
висловитися. 

Рис. 1. Rozkład odpowiedzi rodzin  na temat przyczyn opóźnienia  powiazana z urodzeniem 

dziecka % 
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Рис. 2. Rozkład odpowiedzi dotyczących problemów wewnętrznych, które mogą mieć 

wpływ na przyszłość młodych rodzin,% 

 

 

 

 

 

 

 

В Таблиці № 1 та № 2 представлено результати соціологічного опитування молодих сімей. 
Завданням було показати проблеми готовності молоді до створення сім’ї в контексті поширення 
неофіційних шлюбів, аналізу економічного становища, житлових умов, планування молодої сім’ї, 
та її сучасних соціально-психологічних проблем. 

Чим ширше коло обговорюваних питань та чим частіше молоді люди вдаватимуться до їх 
обговорення, тим більша ймовірність того, що вони побудують у майбутньому гармонійні 
відносини в родині. 

 Рівень готовності до подружнього життя визначає в подальшому стабільність і тривалість 
існування сім’ї, тому актуальною на сьогодні є спеціальна підготовка молоді до шлюбу і 
сімейного життя, яка передбачає: 

- підвищення відповідальності молоді у шлюбно-сімейних стосунках, а також щодо 
батьківства; 

- формування здорового способу життя через роз’яснення залежності сексуальності, 
можливості батьківства від наявності шкідливих звичок (куріння, алкоголізму, вживання 
наркотиків); 

- формування психологічної компетентності щодо особливостей взаємин у сім’ї; 
- висвітлення питань раціонального ведення господарства, ефективної організації бюджету 

сім'ї . 
Підготовка підростаючого покоління до сімейного життя повинна здійснюватися повсякденно 

і систематично, цілісно і гармонійно на всіх вікових етапах розвитку особистості. Не можна 
“частинками”, готувати окремо до виробничої, трудової, педагогічної чи будь-якої іншої 
діяльності. Але кожна окрема сфера людського життя має свою специфіку, усвідомлення якої 
допоможе не тільки інтенсифікувати зусилля педагогічної громадськості у зазначеному напрямі, 
але й значно поліпшити їх результативність. Важлива роль відводиться не тільки сім'’, родині, 
школі, вищим навчальним закладам, а й середовищу в якому зростають діти . 

Молоде подружжя на шляху формування свого “родинного гнізда” повинне вирішити 
проблему сімейної ієрархії та сфер відповідальності. Взагалі молодому подружжю необхідно часто 
обговорювати та встановлювати велику кількість узгоджень з різних питань (від цінностей до 
звичок та виконання функцій). 

Знервованість, постійна роздратованість, грубощі, сварки, чвари, турбота лише про власний 
комфорт, відсутність милосердя у членів сім’ї призводить до негативного емоційно-
психологічного клімату і, як наслідок, до порушення перебігу процесу становлення повноцінної 
сім'ї. Такі життєві умови зумовлюють депресивні стани, емоційне перенапруження, дефіцит 
позитивних емоцій. Це все може призводити до невміння раціонально вирішувати матеріально-
економічні та житлово-побутові проблеми, до сексуальної дисгармонії, до конфліктності, що 
призводить до формування таких якостей членів подружжя, як: ревнощі, надмірна образливість, 
егоїзм, небажання поступатися власними інтересами заради ближнього. 

Сьогодні проводяться фундаментальні дослідження сім’ї в Україні. Зросла кількість установ та 
організацій, що займаються проблемами сім’ї на державному рівні. Серед них слід назвати: 
Центри соціальних служб для молоді, відділи сім’ї та молоді, Служба у справах неповнолітніх.  А 
також  недержавні фонди та організації -  Спілка захисту сім’ї та особистості, Центр екології сім’ї 
та ін. Вагомий внесок у сферу практичної допомоги сім’ї дають психологічні та соціально-
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психологічні дослідження проблем сім’ї , які проводяться  Державним  інститутом проблем сім’ї 
та молоді, Інститутом психології АПН України, Інститутом соціальної і політичної психології 
АПН України, Інститутом проблем виховання АПН України. 

Ставлення держави до проблем сім’ї визначено насамперед у такому основоположному 
документі, як Конституція України, де зазначається, що кожен має право до достатній життєвий 
рівень для себе і своєї сім’ї (стаття 48). Конституцією України закріплюються і гарантуються 
соціальні права щодо сім’ї, наголошується на тому факті, що “шлюб грунтується на вільній згоді 
чоловіка та жінки. Кожен із подружжя має рівні права та обов’язки у шлюбі та сім’ї. Батьки 
зобов’язані утримувати дітей до їхнього повноліття. Повнолітні діти зобов’язані піклуватися про 
своїх непрацюючих батьків. Сім’я, дитинство, материнство і батьківство охороняються державою” 
(статті 51). Тобто, за конституційними нормами України, сім’я охороняється державою, яка має 
створювати соціально-економічні та правові передумови для її нормального функціонування, 
розвитку, виховання та освіти дітей. На державу також покладається обов’язок утримання та 
виховання дітей-сиріт та дітей, що залишилися без батьківського піклування.  

Всім дітям гарантована рівність прав незалежно від походження, а також від того, народжені 
вони в шлюбі чи позаним.  

Більшість молодих українців (65,3%) вважають сім’ю більш важливою в житті, у порівнянні з 
кар’єрою. Про це свідчать результати соціологічного дослідження “Сучасна молодь України”, 
проведеного Інститутом Горшеніна. При цьому кожен п’ятий опитаний (19,4%) більш важливою 
вважає кар’єру, а кожен шостий (15,3%) — не зміг відповісти на це питання. Що стосується 
кар’єри, то більше третини молодих людей України (38,7%) вважає, що в нашій країні можливості 
зробити кар’єру для жінок і чоловіків однакові. 

Утім, майже така ж кількість респондентів (38,4%) вважає, що простіше зробити кар’єру 
чоловікам, і тільки 16,6% — жінкам. Молодь (більше половини — 66,3%) також впевнена, що, 
найкраще шукати роботу за допомогою родичів і знайомих. Ефективними інструментами пошуку, 
вони вважають інтернет — 43,1%, самостійну розсилку резюме по організаціям і підприємствам 
— 37,2%, пошук вакансій в газетах і спеціалізованих збірниках — 25,1%, розміщення резюме на 
безкоштовних кадрових інтернет-ресурсах — 17,3%, платні послуги кадрових агентств — 8,7%, а 
також розміщення оголошень в газетах і спеціалізованих збірниках — 7,8% опитаних. Крім того, 
сучасна українська молодь не витрачає весь свій час на навчання, а й потихеньку підробляє. Так, 
періодично підробляють під час навчання 41,4% молодих українців. Займаються тільки навчанням 
— 40,1%, а 16,2% опитаних поєднують навчання з постійною роботою. Всього було опитано 2000 
респондентів у період із 1-го по 20-е березня 2013-го року по всій Україні [6]. 

Отже, численні дослідження соціологів, психологів, педагогів говорять про те, що стабільна 
сім’я може бути створена при певній готовності молодих людей до сімейного життя. О.М. Сізанов 
стверджує, що поняття “готовність до сімейного життя” включає в себе соціально моральну, 
мотиваційну, психологічну та педагогічну готовність [2].  

Стабільна благополучна сім’я може функціонувати тільки при певній підготовці молодих 
людей до спільного сімейного життя.  

Тому соціальна робота серед молоді дуже впливає на становлення молодих сімей. Вона 
розглядається як забезпечення найбільш сприятливих соціально - економічних умов розвитку 
кожної молодої людини, що сприяє соціальному становленню особистості, набуття нею всіх видів 
і свобод та повноцінної участі індивідів у житті суспільства.  

Молода сім’я, як свідчать багаточисленні спостереження та дослідження, на етапі свого 
формування вирішує цілу низку важливих завдань. Проаналізувавши процес становлення молодої 
сім'ї можна побачити, що перед нею стоять гострі проблеми матеріально-економічного, житлово-
побутового та інтимно-особистісного характеру.  

Характерною особливістю сучасних сімей, зокрема молодих, є недостатня можливість якісно-
виконувати ряд своїх функцій (побутову, виховну, рекреативну тощо). Це спричинює складнощі 
внутрішньосімейних стосунків, зростання кількості конфліктів, порушення загального 
мікроклімату сім’ї. Ці та інші причини, а також непідготовленість молоді до сімейного життя 
лежать в основі тенденцій формування виховної функції сучасної молодої сім’ї. На цей процес 
впливають:  

– нуклеаризація — перетворення сім’ї, що складалась раніше з трьох-чотирьох поколінь у 
сім’ю з двох поколінь. Це значно послаблює можливості передачі соціального, у тому числі 
сімейного досвіду від старших поколінь;  
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– послаблення родинних зв’язків, урбанізація, територіальна розмежованість сімейних 
колективів, підвищена мобільність молоді у сфері професійних, побутових інтересів, дозвілля 
зменшують можливості соціального контролю і знижують міру впливу батьківської сім’ї;  

– зміна стандартів поведінки, сімейних цінностей протягом життя одного покоління 
призводить до повної або часткової переоцінки досвіду сімейного життя, який має старше 
покоління;  

– зменшення кількості дітей у сім’ї, орієнтація на одну дитину не дозволяють відтворити 
природну школу підготовки майбутніх батьків за рахунок співробітництва старших з меншими;  

– збільшення кількості та складнощів побутових проблем, зайнятість жінок-матерів на 
виробництві послаблюють можливості їх впливу на дітей в умовах і засобами сім’ї;  

– зниження віку молодят та збільшення кількості розлучень свідчать про недостатню їх 
готовність до виконання ролі чоловіка і дружини, батька і матері; про недооцінку ролі сім’ї в 
житті суспільства і кожної людини зокрема [3].  

Вирішивши свої сімейні мікро-проблеми, молоді люди запобіжать появі макро-проблем у 
країні. Тому метою даної статті було з’ясувати, які ж саме проблеми турбують українські молоді 
сім’ї; що призводить до краху сімейних стосунків та намагатимемось дати поради як цьому 
запобігти. 

Якою буде українська сім’я ХХІ століття передбачити складно, проте захисту і підтримки з 
боку держави вона потребує і зараз, і надалі…  
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Problemy współczesnej rodziny na Ukrainie  
 
Rodzina odgrywa ważną rolę w nowoczesnym społeczeństwie. Jest podstawową komórką grup 
społecznych, klas, które tworzą socjalną strukturę każdego kraju. Studium rodziny, małżeństwo 
ma głębokie znaczenie praktyczne, jest istotnym warunkiem dla zrozumienia wielu procesów 
zachodzących w społeczeństwie jako całości. Badania prowadzone przez ukraińskich 
socjologów, demografów, psychologów wykazały, że ocena aktualnego stanu funkcjonowania 
rodziny jest  niezadowalająca. Na Ukrainie dzisiaj istnieje wiele problemów, takich jak: wzrost 
liczby rozwodow, ludzi samotnych, zbyt duża  umieralność wśród dzieci, pozostaje wysoka 
śmiertelności matek i noworodków, śmiertelność mężczyzn i kobiet w wieku młodym, istnieje 
także wysoki poziom wdowieństwa i sieroctwa, co w sumie ma negatywny wpływ na 
funkcjonowanie instytucji rodziny. Sytuacja, która jest w małżeństwie i rodzinie wymaga 
interwencji ze strony kościoła, polityków, biznesmenów i naukowców. Analiza problemów,  
trendów, mechanizmów funkcjonowania rodziny pozwoli opracować koncepcję i  program 
naprawy tego stanu rzeczy. Naukowe podejście do rozwiązywania problemów polityki 
społecznej i demograficznej polega na uwzględnieniu obiektywnych procesów rozwoju rodziny 
oraz tendencji socjalno- demograficznych, co pozwoli prognozować przyszłość młodej rodziny. 
Troska o rozwoj młodej rodziny  jest problemem współczesnego społeczeństwa nie tylko na 
Ukrainie ale i na świecie. 
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Problems of the modern family in Ukraine  
 
Family plays an important part in modern society. The study of family, marriage has profound 
practical significance; it is an important prerequisite for understanding of many processes that 
occur in our society as a whole. Researchers conducted by Ukrainian sociologists, demographers, 
psychologists evaluate the modern development of family. Today in Ukraine there are many 
problems such as: increase of divorces, a lot of single people, death rate exceeding the birth rate, 
mortality of men and women of working age and so on. All these things have the negative 
influence on modern family. Analysis of issues and trends of modern family will develop the 
concept and program assistance. So, taking care of a young family is a problem of modern 
society. 
 

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com)

http://www.novapdf.com

