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сказати, наслідуючи Сократа: «Я знаю, що я нічого не знаю». Я цілком погоджуюсь із таким 
розумінням, адже ми ніколи не досягнемо ідеалу і не зможемо осягнути все на світі. Часто 
я переконуюсь в тому, що чим більше я дізнаюсь нового, тим швидше розумію, скільки 
цікавого мені ще доведеться пізнати. На кожному етапі життя ми збираємо в скарбничку 
знання, досвід, чим вдосконалюємося. І ці навички обов’язково знадобляться нам у 
подальшому. Креативний керівник буде покладатися на свій інтелект та дослухатися до 
думки інших, щоб приймати виважені ефективні рішення та ставати ще мудрішим.  
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ВПЛИВ СТЕРЕОТИПІВ НА СІМЕЙНІ СТОСУНКИ ТА ОСНОВНІ  

СПОСОБИ ЇХ ПОДОЛАННЯ 
 
Головні стереотипи про сімейні відносини між чоловіком та жінкою. Проблемою 

сучасного чоловіка є те, що він, не тільки змирився, але і сам згоден з такими 
висловлюваннями: «Чоловік зобов’язаний з народження…», «Чоловік повинен…». Саме 
такі стереотипні фрази можна зараз почути від багатьох жінок. Вони «вішають» на чоловіків 
ярлики, що він повинен заробляти гроші (зрозуміло, чим більше тим краще) для утримання 
і забезпечення сім’ї усім необхідним, робити регулярні подарунки своїй дружині, 
вирішувати проблеми будь-якого характеру і таке інше. А що, в свою чергу, отримує 
чоловік? Щоб відповісти на це запитання, потрібно згадати типові стереотипи про участь 
жінки у сімейному житті: «Жінка повинна доглядати за домівкою, готувати, доглядати і 
виховувати дітей» та різні образливі ярлики на цю тему. І як можна помітити, все це 
складається в єдину картину більшості сучасних сімей. Але життя саме за такими сімейними 
відносинами має значні негативні наслідки. 

Негативні наслідки для чоловіків. Причиною негативних наслідків є жінки, які 
свято вірять в те, що всі чоловіки їм винні, високої думки про себе так звані меркантильні 
«королеви», котрі в реальному житті нічим особливо привабливим не вирізняються і, як 
правило, не здатні до реальної турботи та любові. Уявімо собі одну із таких сімей, де чоловік 
багато працює на благо сім’ї, по справжньому любить свою дружину, яка, в свою чергу, має 
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описане вище уявлення про себе, типова домогосподарка, яка не працює і має багато 
вільного часу (тобто, працює на себе, в основному, займається марнотратством) та «дарує» 
свою любов і турботу. Тепер звернемось до такого красномовного показника, як середня 
тривалість життя. Він залежить від багатьох факторів, але хотілось би відзначити особливо 
один із них – відповідальність, яку чоловік, практично в повній мірі, повинен брати на себе. 
В Україні середня тривалість життя чоловіків, за даними ВООЗ станом на 2019 рік, складає 
68 років, а у жінок – 77.8 років [1]. Як бачимо, різниця в 10 років. Славнозвісна екс-
міністерка У. Супрун пояснила це тим, що чоловіків вбиває алкоголь, куріння, шкідлива їжа 
та зневажливе ставлення до свого здоров’я [2]. Тепер задаймося питанням, чому чоловіки 
починають зловживати алкоголем та цигарками? Чи можна ототожнити перевантаження на 
роботі (як психологічне, так і фізичне) зі зневагою до свого здоров’я? Чоловік, з 
вищевикладеного нами прикладу, змушений багато працювати і якщо зайнятість на одному 
робочому місці недостатньо задовольняє потреби «сім’ї», то він повинен обійняти ще одну 
посаду. Постійне перевантаження, втомленість, стресові ситуації спонукають чоловіка до 
вживання алкоголю, нікотину, наркотиків. На їх думку, це дозволяє на певний час забути 
про проблеми, або створити ілюзію їх відсутності. І виходить, що замість реальної турботи 
жінка в такій ситуації «випромінює» тільки негатив, наприклад такими фразами як: «Чого 
скиглиш, ти ж чоловік», «Ти – чоловік, чи ганчірка?» і таке інше, що ще більше погіршує 
психологічний стан чоловіка. Комплексно усі ці та подібні фактори (якість життя в країні, 
рівень системи охорони здоров'я тощо) призводять до зниження тривалості життя чоловіків.  

Таких сімей багато і розповсюдженою проблемою для чоловіків є те, що поки він 
знаходиться в пригніченому психологічному стані, дружина в цей час може спокійно знайти 
собі іншого чоловіка. Тобто, працюючи вдень і вночі, щоб гідно утримувати сім’ю, радувати 
дружину подарунками та фінансово забезпечувати її потреби, отримує за це зраду. 

Негативні наслідки для жінок. А тепер згадаємо про типову проблему жінок у 
сучасних сім’ях – насильство. Можна виокремити наступні причини [3], які пов’язані із 
класичною моделлю сімейних стосунків: 1) Суперечки між подружжям і незадоволеність 
подружнім життям. 2) Обмежені можливості жінки влаштуватися на гарну роботу. 3) 
Привілейоване, більш високе положення чоловіка у суспільстві, порівняно з жінкою. 4) 
Контролюючий стиль поведінки чоловіка по відношенню до жінки. 5) Шкідливі звички 
чоловіка (алкоголь, наркотики). Тож, навіть ті жінки з прикладу вище, можуть стати 
жертвою насильницької поведінки чоловіка. 

Також є випадки, коли жінка багато працює і добросовісно займається домашніми 
справами і, загалом, витрачає набагато більше часу на виконання сімейних обов’язків, ніж 
чоловік. Такі жінки ризикують зменшенням тривалості свого життя – як, власне, і чоловіки 
– від постійного перевантаження та стресів. 

У розглянутій моделі сімейних стосунків існує ще одна серйозна проблема, яка не була 
зазначена вище: розлучення. Це момент, коли один із членів сім’ї не згоден зі своїм 
становищем, або відносинами. Якщо розлучення відбувається у сім’ї, де є діти і враховуючи 
те, що частіше за все вони залишаються з мамою, то це додаткове навантаження на жінок. І 
від того, яка жінка за характером та вихованням, залежить не тільки її майбутнє, а й дітей.  

Шляхи покращення сімейних стосунків. Можливість покращити становище є дещо 
примарною та утопічною – «Рівність». Сімейна рівність полягає у рівності обов’язків. Не 
обов’язково дотримуватися формальної рівності (наприклад, кожен повинен заробляти 
половину сімейного бюджету), достатньо дотримуватися рівності затраченого часу на 
виконання обов’язків. Як наслідок, в такій сім’ї чоловік і дружина одночасно існують та 
взаємодіють як одне ціле, доповнюють одне одного. Приклад взаємодоповнення: якщо 
чоловік працює на повну ставку, а дружина – на половину, то різницю у витраченому часі 
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жінка заповнює прибиранням оселі. І прикладом цілісності або рівноправної взаємодії є 
спільне приготування вечері, спільне виховання дитини, що матиме надзвичайно 
сприятливий вплив на неї тощо. Вирішення будь-яких проблем зводиться не до сварок, а до 
спокійного обговорення з пошуком консолідованого рішення, яке задовольнить обох, тобто 
люди розуміють один одного.  Без бажання і вміння зрозуміти одне одного складно буде 
досягти рівності. В допомогу, охочим подолати сімейні непорозуміння: у романі Харпер Лі 
«Вбити пересмішника» є дуже гарний вислів на цю тему: «Однажды он сказал – человека 
по-настоящему узнаешь только тогда, когда влезешь в его шкуру и походишь в ней». Це 
така сім’я, де рівноцінно і чоловік, і жінка виявляють повагу, турботу та підтримку. Така 
модель сімейних стосунків почала приживатися в Німеччині, хоча стандартна модель 
«чоловік-добувач, жінка-побут» ще має місце [4]. 

Висновок. Найпоширеніша модель традиційних сімейних стосунків у сучасному світі 
втрачає актуальність, оскільки вона має очевидні негативні наслідки, які впливають і на 
подружжя, і на дітей. Запропонована модель рівних сімейних обов’язків, а саме рівного 
розподілу часу на їх виконання, дозволяє зміцнити подружні стосунки, зменшити кількість 
розлучень, дати шанс перевантаженню у стилі життя «під одним дахом», усунути або 
мінімізувати додаткові стреси, від яких потерпає фізичне і психічне здоров’я людини. І якщо 
важко перенавчати дорослих людей, то потрібно якомога швидше починати з себе: 
виховувати своїх дітей на прикладі такої сім’ї, де лише в рівності та розумінні одне одного 
можна досягнути міцних, дружніх, довготермінових стосунків. 
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СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВІ ВИМІРИ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ 

 
Однією з найактуальніших проблем новітньої України, яка в надзвичайно трагічних 

умовах обстоює своє право на свободу вибору/незалежність, є формування самодостатніх 
територіальних громад, гуманітарне підґрунтя яких – свідомі громадяни/люди з активною 
громадянською позицією. Розбудова суверенної держави уможливлюється лише за 
наявності чіткої розгалуженої системи місцевого самоврядування, що виступає основною 
ознакою демократії і необхідною умовою гуманізації соціуму. Акцентуємо на визнанні 


