
Міністерство освіти і науки України
Державний університет телекомунікацій

«Трансформація репродуктивної функції інститут сім’ї в 
Україні 

(на прикладі молоді міста Києва)»

Виконала:
Студентка 4 курсу, групи СТД-41

Чернявська Інна Сергіївна

Керівник:
Професор кафедри, д.соц.н., 

Клименко Олена Юріївна 



   



Основні дослідники, які вивчали інститут сім᾽ї.
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 «Чайлдфрі»  ̶  це течія, представники 
якого добровільно і свідомо 

відмовляються від дітей. 
Це небажання засноване на ідеології, яка 
має на увазі свободу і бездітний спосіб 
життя, а небажання мати дітей викликано 
виключно в зв’язку з конкретними 
моральними засадами і думками на цей 
рахунок і ніяк не залежать від проблем зі 
здоров’ям або безпліддям .



Причинами появи людей 
«вільних від дітей» 
також стали такі 

фактори:
особиста неприязнь до 

дітей;
особистий егоїзм людини;
медичні протипоказання;
психологічні особливості;
трудоголізм та прагнення 

побудувати кар’єру;
 мода в суспільстві.



Опитано 100 осіб (n=100), 
методом анкетування, шляхом 
підбору респондентів за 
принципом «снігового кому», а 
результати оброблені в 
статистичній інформаційній 
програмі ОСА. 

Кількісне дослідження          Якісне дослідження

Проведено глибинне 
інтерв’ю з двома жінками, 
одна з яких позитивно 
ставиться до руху 
«чайлдфрі» та не планує в 
майбутньому народжувати, 
а друга – наполягає на 
тому, що соціально 
бажаною поведінкою жінки 
є народження дітей для 
продовження роду та 
продовження наступних 
поколінь. 



Об’єктом дослідження є  молодь як соціально-демографічна група.
Предмет дослідження обрано дисфункцію інституту сімʼї пов’язану з 

відмовою молодих людей репродуктивного віку від дітонародження.
Мета дослідження полягає у вивченні проблеми відмови інституту 

сім’ї від репродуктивної функції.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні 

завдання:
 визначити основні причини відмови молодих людей від народження 

дітей;
 виявити чинники, що негативно впливають на динаміку 

народжуваності в м. Києві;
 з’ясувати рівень поширення руху «сhildfree» серед молодих киян.



Гіпотези дослідження:
1. Молоді люди відмовляються від 
народження дітей через складну 
економічну ситуацію в українському 
суспільстві та усвідомлення фінансової 
неспроможності утримувати своїх 
нащадків.
2. Молоді люди свідомо відмовляються 
від народжуваності дітей, оскільки 
усвідомлюють свою не здатність 
виконувати виховну функцію та 
неможливість існування традиційної 
сім’ї.
3. Молоді люди відмовляються від 
народження дітей, оскільки не  бажають 
ставитися до дитини як до джерела 
надходження коштів від держави 
(соціальні виплати на кожну наступну 
дитину збільшуються, що дає 
можливість ).



 
Дані відповідають соціально-демографічному розрізу 

наведеному у щорічному збірнику Державної статистики. 
Відповідно до цього зріз опитаних відображає загальну 

тенденцію щодо гендерного розподілу мешканців м. Києва 
у віці 18-35 років, які входять до категорії – молоді люди.

Розподіл респондентів за статтю



52% у віці 26-35 років;
48% у віці 18-25 років.

73% є «неодружені»; 
25% «одружені»;
2%, «розлучені».

за віком за сімейним станом 
Розподіл респондентів 



Найбільша частка респондентів 
ставляться до дітей «позитивно» 80%,  

інші вагаються «важко відповісти» 16%, 
ставляться  «негативно»  до дітей, це 4%.

Більшість респондентів 
планують в майбутньому 
народжувати дітей 74% , 

не планують 26%.

Розподіл відповідей респондентів 
щодо ставлення до дітей щодо планування в 

майбутньому  народжувати дітей



20%

28%

13%

Розподіл відповідей респондентів на питання 
«Ваші  причини відмови від 
дітонародження?» 



18-25років

26-35 років

Таким чином, ми можемо прийти до висновку, що з віком до 
молодих людей приходить розуміння важливості 

дітонародження та необхідності збереження сім’єю  
репродуктивної функції.

2% 11%

Розподіл відповідей респондентів 
на питання «Ваше ставлення до дітей» 



Коментарі чоловіків:
1. «На мою думку, це не зовсім 

правильно так як після нас повинно 
зберегтися населення» (анкета № 68).

2. «До мене, це навряд чи  
стосуватиметься, а інші мають свою 
думку і свої обставини» (анкета № 
65).

3. «Діти - це наше все, наше майбутнє» 
(анкета № 72).

4. «Народжувати дітей чи ні, це справа 
кожної пари».

5. «Це цілком нормальне явище, яке в 
цілому, я і сам підтримую» (анкета № 
30). 

6. «Негативно, оскільки зменшується 
народжуваність» (анкета № 32).

Коментарі жінки:
1. «Це вибір кожної людини, тому мені все 

одно на планеті і так багато людей, тому 
таке явище не критичне» (анкета № 41).

2. «Діти – це добре в концепції, а на практиці 
таке. Сама не планую заводить їх так як 
рахую, це потрібно робить при матеріальній 
т духовній можливості. Не всі люди можуть 
бути хорошими батьками» (анкета № 42).

3. «Байдуже в кожної людини різні погляди на 
життя, тому в кожного різне життя і кожний 
робить так як йому хочеться. Ми не в праві 
їх обмовляти» (анкета № 28).

4. «У кожного своє життя тому це вибір 
кожного» (анкета № 27).

5. «Я до цього ставлюся негативно. Якщо ти 
вирішив народжувати, відповідай за це» 
(анкета № 23).

6. «Кожна людина робить свій вибір стосовно 
цього. Я не вправі засуджувати  але я 
вважаю, що це егоїстично. Люди повинні 
народжувати свій рід» (анкета № 22).

7. «Моє ставлення негативне. Як на мене, то це 
краще ніж народжувати, а потім не любить і 
викидати напризволяще, не давати 
належного виховання дитині» (анкета № 
21).



Вже мають дітей

Ще не мають дітей

30% 15% 55%

40% 40%20%

«Чи бажаєте Ви мати дітей в майбутньому?»

Розподіл відповідей респондентів 



 Респондент № 2 ̶ у нас була 
проти напрямку «чайлдфрі», її 
обурювало, що жінки свідомо 
відмовляються від народження дітей, 
оскільки вона вважає, що кожна 
жінка повинна продовжувати свій 
рід, якщо з її здоров'ям все в порядку 
та нема медичних протипоказань.

Респондентці на момент 
опитування було 29 років, вона 
заміжня та має одну дитину, 
отримала декілька вищих освіт та 
самодостатня. 

Результати глибинних інтерв'ю 

Респондент № 1  це жінка 28 
років, яка не перебувала у шлюбі 
на момент опитування, має вищу 
закінчену освіту та самодостатня, 
реалізована в житті жінка. Під час 
інтерв’ю поводила себе дуже 
спокійно та стримано, на 
запитання відповідала чітко та 
лаконічно без наочних проявів 
агресії. Вона не соромиться того, 
що є учасником руху «чайлдфрі». 



Висновок до дослідження
Таким чином, основними причинами відмови від 
дітонародження в українському суспільстві є:
соціальна невлаштованість (відсутність шлюбного партнера);
скрутне матеріальне становище;
збільшення частки молодих людей, які мають проблеми зі 
здоров᾽ям. 
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