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Чепелєва Н.І. 

Харківський національний педагогічний університет 

імені Г. С. Сковороди, м. Харків 

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ФЕНОМЕНУ 

«ЧАЙЛДФРІ», ЯК ТРАНСФОРМАЦІЇ ТРАДИЦІЙНИХ 

РЕПРОДУКТИВНИХ ПРОГРАМ 

У суспільстві завжди були люди та сімейні пари, які свідомо 

відмовлялися від дітей заради досягнення іншої мети, наприклад, служіння 

Богу, науці, мистецтву. В минулі часи, обітниця безшлюбності не 

засуджувалася суспільством, навпаки, таких людей поважали, так як вони 

жертвували собою, своїми бажаннями і потребами заради вищої мети. 

Однак в кінці ХХ сторіччя набуває масового характеру свідома 

бездітність, яка супроводжується радикальною зміною цінностей 

материнства і батьківства. Змінюється не тільки масштаб, але і характер 

даного явища – воно стає організованим, виникають спільноти однодумців. 

Наприклад, у США в 2014 р частка жінок репродуктивного віку, які свідомо 

відмовляються від материнства досягла 14%, що фактично нівелює приріст 

населення, а позитивний приріст досягається переважно за рахунок 

мігрантів. Безумовно ці статистичні дані не враховують безпліддя за 

медичними показаннями, але, як правило, воно не перевищує 3-5% від 

чисельності населення. У 2003 році в Україні серед 35-39-річних частка 

бездітних (з різних причин) становить 11,7%, а у 2012 р. вже 17,5%. За 

експертними оцінками, кожна п'ята-шоста жінка покоління 70-80-х років не 

матиме дітей (Тиндик А.К., 2018). Наведені дані характеризують тенденцію, 

яка виникла в другій половині XX ст. і отримала назву «чайлдфрі» (вільні 

від дітей, далі – чайлдфрі). 

Поняття чайлдфрі було введено в 70-х рр. XX століття в США для 

позначення свідомої відмови людей дітородного віку від репродуктивної 

функції. Вони переконаних у тому, що народження дитини буде для них 

справжньою трагедією, що заважає особистому і суспільному їх життю, 

ламає кар’єру, звичний зручний їх уклад життя і вони абсолютно не 

потребують дітей. 

Спочатку явище чайлдфрі було виявлено дослідниками в економічно 

благополучних країнах, в яких постійно збільшується число людей 

дітородного віку, що добровільно відмовляються від дітонародження, і 

навіть в ряді випадків використовують добровільну стерилізацію. З огляду 

на актуальність вищеозначеної проблеми, була зроблена спроба вивчення 

змін цінностей в суспільстві постмодерну, які прогнозовано і здійснили 

значний вплив на трансформацію репродуктивної поведінки та сімейних 

стосунків, та, крім цього, виявлення психологічних чинників, які вплинули 

на формування даної стратегії поведінки і перспектив подолання 

негативних наслідків для суспільства з ним пов'язаних. Отримуючи все 

більше поширення, в тому числі і в Україні, це явище становить суттєвий 



ХАРКІВСЬКИЙ ОСІННІЙ МАРАФОН ПСИХОТЕХНОЛОГІЙ – 2019 
Частина 2. ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ 

 

218 

інтерес для вивчення демографами, психологами та соціологами. 

Незважаючи на те, що з'являються дослідження, в яких здійснюються 

спроби провести класифікацію причин, виявити мотивацію і цінності 

представників чайлдфрі, вивчити ставлення суспільства до даного 

феномену, скласти його соціологічний та психологічний портрет, воно як і 

раніше залишається недостатньо розробленим (Полутова М. А., 2015). 

Результати численних досліджень показують, що представники 

чайлдфрі – це переважно молоді люди, високоосвічені, професійно успішні 

жителі великих міст, менш схильні до релігії і дотримання традиційних 

звичаїв, матеріально благополучні, які усвідомлюють небезпеку і загрозу 

сучасного суспільства, що живуть лише для власних задоволень, 

проповідуючи гедонізм, індивідуалізм і егоцентризм. Найчастіше це люди з 

активною соціальною позицією, що пропагують свій спосіб життя в 

соціальних мережах та інтернет-форумах, що закликають інших людей 

вступити у так зване співтовариство «вільних». Представляють певний 

інтерес результати, отримані психологами, які працюють з представниками 

чайлдфрі. За їх даними, свідома бездітність може бути обумовлена такими 

причинами як заснулі інстинкти, тривале закристалізоване дитинство, 

відсутність зрілої особистості, страх перед майбутнім з обмеженнями і 

відповідальністю, прояв егоїзму і відмова зростати як особистість в межах 

родинних стосунків, страх вийти із зони комфорту, приймати рішення і 

нести за них відповідальність. Це вкладається в глобальну тенденцію 

омолодження поведінкових стратегій в сучасному суспільстві. І небажання 

мати дітей, може бути продиктовано як деякою незрілістю, та і потягом до 

неї – люди хочуть залишитися в більшій мірі в позиції дітей, не бажаючи 

приймати батьківську роль, виражають бунт проти системи, проти 

нав'язування способу життя, традицій, бажають саме таким чином 

самовизначитися. Тобто це потенційно природна реакція окремих членів 

суспільства на тотальне нав'язування певних цінностей, яка стаючи масовим 

явищем, може свідчити про дисфункціональні стани самої соціальної 

системи. 

Секуляризація культури в ХХ ст. позбавляє індивіда чітко визначеної 

ціннісної системи координат. Домінуючою тенденцією в культурі став 

плюралізм. Ми не маємо права забороняти людині, вільної особистості, 

вірити в те, що вона вважає за потрібне. Ми не маємо права стверджувати, 

що є щось добре чи погане для всіх – все індивідуально. Відповідно, розмиті 

безліч орієнтирів тільки сприяють децентралізації особистості, що лежить в 

основі її глибокої сутнісної кризи. Позбавлена чітко визначеної ціннісної 

орієнтації, яка могла б центрувати особистість (і є абсолютом релігії), 

людина в секуляризованій культурі намагається домогтися зовнішнього 

успіху, але в результаті отримує відчуття внутрішньої порожнечі, 

самовтрати, тривоги, через відмову від глибоких культурних цінностей на 
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догоду цінностям ситуативним, споживацьким, які йому нав'язує 

суспільство. 

Величезний вплив на трансформацію сімейних цінностей мала зміна 

ставлення суспільства до сексуальності. Протягом багатьох століть 

сексуальний потяг був позначений тільки як стимул до продовження роду. 

Інстинкт статевого потягу в живій природі має єдину мету – розмноження, 

самовідтворення. У людини статевий потяг трансформувався: з одного боку 

за ним зберігається цільова репродуктивна функція, а з іншого – статевий 

акт без цілей дітонародження, став джерелом задоволення. Поступово 

другий аспект став витісняти перший. І цьому багато в чому сприяли 

революція контрацептивів, легалізація переривання вагітності і 

добровільної стерилізації. Якби безвідмовно спрацьовував біологічний 

механізм, то, ймовірно, кожна вагітність здорової жінки закінчувалася б 

пологами, чисельність дітей в сім'ях була б набагато вище. Отже, 

розмірковуючи про межі норми і відхилення в сексуальній сфері, можна 

виходити з того, що до сексуальної норми відноситься потенційна здатність 

виконувати три функції: біологічну (прокреації), психологічну (насолода, 

задоволення) і соціальну (реалізація потреби в міжособистісних контактах). 

Характер і ступінь можливої реалізації будь-якої з цих функцій у окремої 

людини визначає ступінь відхилення від норми. Таким чином, чайлдфрі, в 

даному випадку, можна охарактеризувати як свідоме відхилення, оскільки 

вони часто не бажають здійснити дві з перерахованих вище функцій – 

прокреаціонную і соціальну (Антонов Ю. А., 2013). Справа в тому, що за 

результатами досліджень 25% представників чайлдфрі не перебувають у 

статевих стосунках, а 37% все ж таки мають постійного партнера, але не 

проживають з ним, оскільки це обмежує особистий простір і свободу 

(Романова І. В., 2014). Слід погодитися з М. Фуко в тому, що сучасна 

сексуальність – це не біологічна і не психологічна даність, а культурна 

модель, зміст якої змінюється в залежності від часу і місця, існує не 

автономно, а задається суспільством. У сучасному суспільстві статеві 

стосунки вбудовані в сферу влади, де держава долучається до формування 

уявлення про прийнятну і девіантну репродуктивну поведінку. Люди 

засвоюють ці уявлення, і вони стають включеними в механізм соціального 

контролю з підтримки і відтворення соціально схвалюваних поведінкових 

норм. Тобто тенденції дітонародження мають соціальну обумовленість і 

конструюються відповідно до прийнятих в суспільстві норм. 

Емансипація також сприяє зміні традиційних норм, що стосуються 

ролі жінки в сім'ї незалежно від країни, релігії. У суспільствах 

доіндустріальної епохи головною функцією будь-якої жінки було 

народження дітей і їх виховання, а в постіндустріальному акцент 

зміщується на економічну зайнятість, успішну кар'єру, саморозвиток і 

самореалізацію. Більшість дослідників, які аналізують феномен чайлдфрі, 

одностайні в тому, що свідоме небажання мати дітей – це відхилення, що 
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суперечить традиційній моделі сім'ї, самої суті людської природи. І 

характеризується, в основному, небажанням сучасної людини переживати 

класичні стадії життя: освіту – шлюб – народження дитини (Романова І. В., 

2014). Серед дослідників стає популярною точка зору, що родина без дітей 

аномальна, оскільки не відповідає повністю критеріям ні нормально 

функціонуючої сім'ї, ні дисфункціональної. Крім цього в її рольовому 

просторі відсутні фігури батька і матері і, як наслідок, вона позбавлена 

важливих функцій виховання і соціалізації дітей (Бєлобородов І. І., 2018). 

Підсумовуючи, слід зазначити, що епоха постмодерну зміщує 

ієрархію цінностей, руйнує стереотипи, виводить на передній план ті явища 

культури, які багато століть існували у тіні. Немає більше панівних 

установок, незаперечних авторитетів, непорушних традицій. Відбувається 

розмиття поняття норми і, як наслідок, певна дезорганізація соціального 

життя і збільшення хаосу в сфері морально-етичного регулювання. Серед 

макросоціологічних факторів, що впливають на формування і поширення 

феномена чайлдфрі слід зазначити секуляризацію культури, 

децентралізацію цінностей і особистості, втрату ідентичності в суспільстві, 

які запустили процеси трансформації сімейних цінностей і репродуктивної 

поведінки. Децентрованість культури і особистості, характерні для 

сучасного суспільства лежать в основі глибокої сутнісної кризи. Спроби 

пошуку ідентичності в суспільстві призводять до зниження цінності сім'ї, як 

традиційної, а також трансформації цінності батьківства і материнства. Це 

призводить до поширення позасімейних ціннісних орієнтацій і способів 

самореалізації у всіх сферах життєдіяльності, виключаючи сімейну, що 

виражається також і в тому, що збільшується число людей, що приймають 

модель свідомої бездітності. Сім'я втрачає функцію важливої суспільно-

економічної одиниці, оскільки в індустріальному суспільстві трудове життя 

індивіда здійснюється переважно поза домом. Виховну функцію сім'ї бере 

на себе держава. Складається ситуація, коли нинішнє покоління здатне 

вижити без сім'ї: неповні сім'ї і старше покоління мають більше шансів 

прожити нормальне життя, ніж будь-коли. 

Українське суспільство, з одного боку, патріархальне і 

консервативне, в ньому жорстко зафіксовані уявлення про належні ролі 

чоловіків і жінок, відбувається відродження національної духовності. З 

іншого – відміну від західних країн, ми маємо радянське та пострадянське 

минуле де аборти легалізовані в СРСР ще в 1920-х рр., і це сприяло зміні 

типу репродуктивної поведінки, в окремих аспектах, навіть раніше, ніж на 

Заході. Отже, необхідно підкреслити, тенденції зміни сімейних стратегій, 

що проявилися на рубежі століть, потребують детального вивчення та 

осмислення, що особливо значимо для формування демографічної і 

соціальної політики держави. 

 

 


