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ПЕРЕДМОВА 

Однією з ãоловних заêономірностей перебіãó сóчасної 
óêраїнсьêої трóдової міãрації є значне та постійне 
збільшення її масштабів, що підтверджóється яê офіцій-
ними статистичними даними, таê і еêспертними оцінêами. 
Враховóючи перманентно сêладнó еêономічнó ситóацію ó 
êраїні, а таêож введення безвізовоãо режимó між Уêраїною 
та ЄС, можемо припóстити, що ці масштаби і надалі бóдóть 
збільшóватися. Аêтивізація трóдової міãрації несе з собою 
баãато соціальних наслідêів, одним з яêих є поширення 
моделі транснаціональної сім’ї. Йдеться про сім’ю, в яêій 
батьêи або один із них бере óчасть ó вихованні своєї 
дитини не в повномó обсязі, а безпосередній доãляд 
передорóчає іншим членам родини, осêільêи фізично 
перебóває поза родиною через трóдовó міãрацію.  

Таêа сім’я є середовищем, що продóêóє ризиêи 
деформації стрóêтóри особистості дитини, поãіршення 
соціально-психолоãічноãо станó та/або яêості її життя 
заãалом. Інноваційні технолоãії ó засобах зв’язêó, звісно, 
забезпечили міãрантам реальнó можливість підтримóвати 
тісний і постійний êонтаêт із родиною. Проте, це не 
зменшóє фізичнó відстань між батьêами та залишеними 
дітьми, а навпаêи – просторова дисперсія між ними 
обóмовлює особливий стан дитинства дітей трóдових 
міãрантів, для яêоãо хараêтерне виниêнення трóднощів, 
пов’язаних із збереженням емоційноãо зв’язêó між 
батьêами та їхніми дітьми, заãрозою єдності родини, 
відсóтністю повноцінноãо піêлóвання тощо. Тобто, ó дітей 
трóдових міãрантів через фізичнó відсóтність батьêів є 
ризиêи виниêнення тих же проблем, яêі аêтóальні для 
дітей-сиріт або тих, чиї батьêи в óстановленомó чинним 
заêонодавством порядêó позбавлені батьêівсьêих прав. 
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У зв’язêó з цим є підстави вважати, що діти трóдових 
міãрантів можóть створити оêремó ãрóпó таê званих 
«соціальних сиріт», досить численнó за сêладом. Це ставить 
перед óêраїнсьêим сóспільством та наóêовою спільнотою 
нові виêлиêи, для подолання яêих важливим є дослідження 
реальноãо станó та оêреслення перспеêтив щодо надання 
допомоãи транснаціональним сім’ям ó вирішенні їхніх 
соціальних проблем задля запобіãання відтворення 
соціальноãо сирітства настóпними поêоліннями. 

Наóêові пошóêи ó царинах різних наóê вêазóють на 
міждисциплінарний хараêтер дослідження проблем міãра-
ції яê сêладноãо соціальноãо феномена. Теоретичні 
розробêи проблем міãрації знаходимо ó родоначальниêа 
досліджень міãрації Е. Равенштайна та інших еêономістів, 
серед яêих М. Крітц, Д. Массей Дж. Мінсер, М. Піоро, 
Дж. Тейлор, а таêож ó політолоãів С. Каслза, О. Мали-
новсьêої та ін. Серед соціолоãів вивченням проблем 
міãрації займалися У. Томас, Ф. Знанецьêий, В. Зомбарт, 
представниêи Чиêазьêої соціолоãічної шêоли Р. Парê та 
Е. Берджес.  

Сóчасними дослідниêами міãрації є: Н. ¥ліê-Шіллер – 
розробêа основ êонцепції транснаціональної міãрації; 
А. Іонцев – êласифіêація міãрацій; І. Марêов – особливості 
óêраїнсьêої трóдової міãрації в ЄС; С. Одинець – ãендерні 
особливості міãрації з Уêраїни; І. Прибитêова – міãрація яê 
демоãрафічний процес; Л. Рибаêовсьêий – розробêа 
теорій міãрації; О. Ровенчаê – міжнародна міãрація яê 
соціоêóльтóрний процес; Т. Юдіна – теоретичні засади 
вивчення міãрації в соціолоãії та ін. 

Розробêа теоретичних основ дослідження соціальноãо 
сирітства належить таêим дослідниêам яê О. Коваленêо, 
Т. Красножанó, І. Осиповій, Н. Павлиê, О. Терновець, 
Г. Шепелевій, В. Яремчóêó та ін. Різні êритерії êласифіêації 
соціальних сиріт розроблені Л. Кривачóê, І. Лопатченêо, 
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Л. Оліференêо, О. Терновою. Причини виниêнення 
соціальноãо сирітства досліджóють А. Галатир, Л. Каль-
ченêо, Г. Хархан та ін. Історичний аналіз проблеми 
соціальноãо сирітства здійснено в працях Н. Павлиê та 
А. Сóходольсьêої. Важливим є наóêовий доробоê І. Кона, 
С. Митрофанової та К. Тимошенêо, яêі розãлядають 
соціальне сирітство яê важливó сêладовó соціолоãії 
дитинства, а таêож праці таêих êласиêів соціолоãії яê 
Г. Гóссерль, Е. Дюрêãейм, Р. Мертон та А. Шюц. 

Теоретичним питанням транснаціональної міãрації ба-
ãато óваãи приділяють А. Бальдо, Н. ¥ліê-Шіллер, І. Ключ-
êовсьêа, О. Малиновсьêа. Транснаціональнó сім’ю вив-
чають Н. Бóêовецьêа, В. Володьêо, Т. Жаровцева, О. Качó-
ровсьêа, М. Колесніченêо та ін. Соціальне сирітство яê 
один із наслідêів існóвання транснаціональних сімей 
досліджóють Є. Вірц та Я. Бордіян. Дослідження праê-
тичних проблем ó сім’ях óêраїнсьêих трóдових міãрантів 
належать О. Іванêовій-Стецюê та Г. Селещóêó. 

Незважаючи на наявність широêоãо êола наóêових 
пóбліêацій щодо трóдової міãрації, соціальноãо сирітства та 
можливостей їхньоãо дослідження, відзначимо недос-
татність соціолоãічної êонцептóалізації соціальноãо сиріт-
ства саме в êонтеêсті сóчасних міãраційних процесів. Томó 
наóêова проблема, на вирішення яêої спрямована моно-
ãрафія, поляãає ó вирішенні сóперечності між, з одноãо 
боêó, велиêою сóспільною та наóêовою значóщістю 
трóдової міãрації, з оãлядó на її роль та наслідêи для 
сóспільств-донорів і сóспільств-реципієнтів, а з іншоãо, – ó 
дефіциті соціолоãічноãо знання щодо феноменó соціаль-
ноãо сирітства та йоãо наслідêів для сóчасноãо óêраїн-
сьêоãо сóспільства, з оãлядó на трóдовó міãрацію. 

У першомó розділі «Міãраційні процеси та їхні наслідêи 
для сóчасної сім’ї» розêрито особливості аналізó й інтер-
претації міãрації ó соціоãóманітарних наóêах і на цій основі 
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вироблено êомплеêс теоретичних положень до дослі-
дження сóчасних міãраційних процесів; охараêтеризовано 
поняття «міãрація», основні підходи до її êласифіêацій; 
описано та проаналізовано хвилі óêраїнсьêої еміãрації. 

Дрóãий розділ «Феномен соціальноãо сирітства в 
сóспільствах-донорах міжнародних міãрантів» містить 
аналіз понять «соціальне сирітство» та «соціальні сироти», 
їх основні види та êатеãорії. 

У третьомó розділі «Приêладні аспеêти дослідження 
соціальноãо сирітства в êонтеêсті сóчасних міãраційних 
процесів в Уêраїні» проаналізовано дані офіційної ста-
тистиêи та еêспертні оцінêи щодо масштабів та інтен-
сивності сóчасної óêраїнсьêої трóдової міãрації. Взято до 
óваãи яê êільêісні поêазниêи, таê і яêісні дослідження із 
зазначеної проблематиêи. Для розóміння найближчої 
міãраційної ситóації в Уêраїні представлено найновіші 
дослідження настанов та праêтиê óêраїнсьêоãо населення 
щодо трóдової міãрації. Зазначено, що знання êільêості 
потенційних міãрантів óможливить оцінêó заãроз поши-
рення соціальноãо сирітства в сім’ях трóдових міãрантів. 
Виділені типові недоліêи методиê здійснених емпіричних 
досліджень обраної та дотичних проблем, що дало змоãó 
розробити авторсьêó проãрамó емпіричних досліджень із 
застосóванням процедóри тріанãóляції дослідницьêих 
методів. 
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РОЗДІЛ І. МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ  
ТА ЇХНІ НАСЛІДКИ ДЛЯ СУЧАСНОЇ СІМ’Ї 

1.1. Концепції міãрації ó сóчасномó наóêовомó 
дисêóрсі та специфіêа її дослідження в соціолоãії 

Процеси міãрації сóпроводжóють розвитоê людства з 
давніх-давен. З óсêладненням соціальних систем вони 
змінювали свій зміст та форми проявó, відрізнялися інтен-
сивністю, виêонóвали різні фóнêції, мали різні масштаби 
наслідêи для оêремих сóспільств. Міãрація та проблеми її 
реãóлювання стають об’єêтом наóêовоãо пізнання тільêи з 
êінця XIX століття. Проте, слід зазначити, що сам феномен 
міãрації з’являється набаãато раніше. Зоêрема, ще задовãо 
до XIX ст. оêремі люди, спільноти, цілі племена та народи з 
різних еêономічних, традиційно-êóльтóрних та інших 
причин не мали постійноãо нерóхомоãо житла і переміщó-
валися з одноãо місця на інше. Оêрім êочóвання, міãрація 
таêож існóвала і ó війсьêовій формі. 

На сóчасномó етапі розвитêó людства міãрація набóває 
ãлобальноãо хараêтерó через залóчення до неї все більшої 
êільêості êраїн, а інтенсифіêація міãраційних процесів 
зóмовлює зростання інтересó до їх дослідження.  

Сьоãодні міãрація є об’єêтом дослідження баãатьох 
наóê соціоãóманітарноãо блоêó. Таê, політична наóêа при 
дослідженні явища міãрації в основномó зосереджóється 
на побóдові оптимальної міãраційної політиêи держави. 
Зоêрема, наóêовці наãолошóють, що сóб'єêтами міãрацій-
ної політиêи стають не тільêи орãани державної влади й 
місцевоãо самоврядóвання, але й ãромадсьêі орãанізації, 
підприємства, малі соціальні ãрóпи, оêремі індивіди [10, 
с. 218].  

Розãлядаючи предметне поле вивчення міãрації в 
соціальній психолоãії, варто відзначити, що наóêовці цієї 
ãалóзі здебільшоãо звертають óваãó на дослідження 
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соціально-психолоãічних чинниêів міãрації. Вони вва-
жають, що важливим êомпонентом механізмів реãóлю-
вання міãраційної поведінêи є потреби, а таêож пов’язані з 
ними ціннісні орієнтації, що репрезентóють орієнтири 
діяльності особистості, яêі формóються в процесі 
соціалізації [153, c. 163]. Тобто, перш ніж здійснити дію, 
особистість переживає процес мотивації, óсвідомлює та 
співставляє об’єêтивні та сóб’єêтивні сторони, потреби і 
дії, спрямовані на їх задоволення. 

Міãрація яê соціально-психолоãічний феномен – це 
природний прояв мобiльностi людини, мотивований її 
праãненням до поêращення óмов власноãо iснóвання, до 
бiльш повноãо задоволення своїх потреб. Разом з тим, «для 
мiãрації яê соцiально-психолоãiчноãо явища є хараêтер-
ними таêi домiнóючi параметри: 1) змiна iндивiдом êоор-
динат своãо перебóвання, тобто перемiщення (фаêтор 
мобiльностi); 2) намiр iндивiда поêращити своє мате-
рiальне та (або) соцiальне становище (фаêтор потреб); 
3) праãнення iндивiда влаштóватися на новомó мiсцi та 
вважати йоãо своєю «дрóãою батьêівщиною» (фаêтор 
стабiльностi)» [100]. 

Щодо дослідження мiãрацiї в соціальній філософії, то 
наóêовці цієї ãалóзі не зосереджóють свою óваãó на 
вивченні причин міãрації, її наслідêів чи êільêісних вимірів, 
а намаãаються розêрити сóтність та особливості сóчасних 
міãраційних процесів [146, с. 79]. Баãато óваãи в філософії 
приділяється таêож інтелеêтóальній міãрації. Зоêрема, 
йдеться про змінó парадиãми освіти і розбóдовó нової 
філософії освітньоãо просторó – світовоãо, ãлобальноãо 
просторó знань, інтеãрація яêих частêово можлива через 
інтелеêтóальнó міãрацію. 

У юридичних наóêах щодо міãрації основою є 
визначення необхiдностi реãóлювання цьоãо явища на 
рiзних рiвнях óправлiння. Важливим під´рóнтям для таêоãо 
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реãóлювання є, передóсім, створення системи заходiв 
нормативно-правовоãо хараêтерó. Наóêовці цієї ãалóзі 
стверджóють, що до приêладó сьоãодні існóє потреба в 
розробці êонцепції спільної для держав ЄС міãраційної 
політиêи, яêа б враховóвала яê спільні, таê і індивідóальні 
інтереси êраїн-членів [147]. Спроби формóвання таêої 
спільної міãраційної політиêи наявні і знаходять своє 
відображення в оêремих положеннях Лісабонсьêоãо доãо-
ворó [70] та Стоêãольмсьêої проãрами розвитêó просторó 
свободи, безпеêи та правосóддя. 

Ще однією важливою формою державноãо реãóлю-
вання міãрації є встановлення êільêісних êвот на в'їзд 
міãрантів до êраїни. Щодо досліджень ó цьомó напрямі, то 
заслóãовóє на óваãó аналіз державно-правових механізмів 
протидії нелеãальній міãрації І. Сєрової, що є аêтóальним 
зоêрема для Уêраїни, осêільêи вона постачає велиêó 
êільêість нелеãальних міãрантів та є транзитною êраїною ó 
західномó напрямêó. Дослідниця таêож наãолошóє на 
взаємозв’язêó нелеãальної міãрації з таêими невирішеними 
на сьоãодні міжнародними проблемами яê торãівля людьми, 
вимóшена міãрація, орãанізована злочинність тощо [127]. 
Тобто, в основномó право вивчає в даномó êонтеêсті 
міãраційне заêонодавство та правовий статóс мiãрантiв. В 
Уêраїні аêтóальнiсть означеної теми зóмовлена «êонцеп-
тóальною невизначенiстю державної мiãрацiйної політиêи, 
ó томó числi її принципiв, стратеãiчних завдань, стандартiв 
iз забезпечення прав людини» [115].  

Статистиêа веде обліê міãрантів, вивчає матеріали 
переписів населення, фіêсóє масштаби мiãрацiї. За даними 
державної статистиêи, обсяãи офiцiйно зареєстрованої 
трóдової мiãрацiї постійно зростають [37]. Проте, данi 
офiцiйної статистиêи навiть приблизно не вiдображають 
дiйснi масштаби мiãрації. Спецiальнi дослiдження та 
еêспертнi оцiнêи дають пiдстави стверджóвати, що 
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реальна êiльêість мiãрантів бiльша за офiцiйнó [69]. 
Можливо, це пов’язано з розвитêом бізнесó на нелеãальній 
міãрації, або ж з виãодою від нерозповсюдження цифр 
міãраційних потоêів для чиновницьêоãо апаратó.  

Найваãоміший внесоê ó розробêó теоретичних засад 
дослідження міãрації зробили представниêи еêономічної 
наóêи. В рамêах цієї наóêи розãлядаються зоêрема таêі 
поняття яê «трóдова міãрація» та «еêономічна міãрація», яêі 
часто вживають яê синоніми. Проте різниця між цими 
термінами є сóттєвою, на чомó наãолошóє дослідниця 
О. Малиновсьêа. Вона зазначає, що еêономічна міãрація є 
поняттям ширшим за своїм значенням, адже оêрім трóдової 
міãрації вêлючає в себе і поїздêи для здійснення підприєм-
ницьêої діяльності [74, с. 15]. 

Отже, ó рамêах еêономічної наóêи міãрація здебіль-
шоãо аналізóється яê важливий елемент формóвання 
ринêó робочої сили та «стратеãія виживання» для насе-
лення з малорозвинених êраїн. Але, очевидно проблеми 
міãрації – це проблеми досить широêої спрямованості, яêі 
вимаãають спільноãо розãлядó вченими різних спеціаль-
ностей, а таêож êомплеêсноãо підходó. 

Незважаючи на те, що основні теорії міãрацій, яêі відомі 
на сьоãодні, бóли розроблені саме наóêовцями еêономічної 
ãалóзі, їх êонцептóальні положення дають підставó ãово-
рити про те, що все таêи більшість зарóбіжних дослідниêів 
виêонóють свої роботи в рамêах міждисциплінарноãо 
підходó. А це дозволяє подолати строãий раціоналізм вибо-
рó міãрóвати, яêий звóжóє дослідницьêе поле наóêовця. 
Томó розãлянóті далі міãраційні теорії дозволять частêово 
врахóвати й інші, оêрім еêономічних, аспеêтів міãрації. 

Заãалом, теоретичне вивчення міãрації започатêóвав 
анãлійсьêий вчений Е. Равенштейн, яêий вперше ó êінці 
XIX ст. ó своїй роботі «Заêони міãрації» вводить поняття 
«міãрація» в наóêовий обіã. Зãідно автора, міãрація – це 
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безперервний процес, обóмовлений взаємодією чотирьох 
основних ãрóп чинниêів: ті, що діють 1) ó початêовомó місці 
проживання міãранта, 2) на стадії йоãо переміщення, 3) в 
місці в'їздó, а таêож 4) чинниêів особистоãо хараê-
терó [179]. Таêож автор, на основі вивчення велиêої 
êільêості емпіричних матеріалів, сформóлював одинадцять 
міãраційних заêонів. Наприêлад, останній з них вêазóє на 
те, що для міãрації саме причини еêономічноãо хараêтерó є 
визначальними. На основі даних переписó населення в 
Анãлії та Уельсі автор робить висновоê, що основною 
причиною аêтивізації міãраційних процесів є êращі óмови 
фóнêціонóвання сóб’єêтів еêономіêи в інших реãіонах та 
êраїнах [179]. Більшість міãраційних заêонів Е. Равенш-
тейна не втратили своãо значення й до сьоãодні, вони є 
відправною точêою для баãатьох моделей міãрації óже 
більше століття, що дає підстави ãоворити про їх об’єê-
тивність. Тим самим, незважаючи на доволі описовий 
хараêтер йоãо заêонів, автор довів, що заãальні заêоно-
мірності розвитêó міãраційних процесів виявити можна. 

Яê óже зазначалось вище, на сьоãодні існóє дóже 
баãато еêономічних теорій міãрації, частина з яêих 
виêористовóється і соціолоãами для пояснення міãраційних 
процесів. Однією з них є еêономіêа сімейної міãрації 
західноãо дослідниêа Дж. Мінсера. Ця теоретична êонцеп-
ція передбачає, що дорослі члени родини можóть по-
різномó оцінювати потенційні виãоди від міãрації в іншó 
êраїнó. З оãлядó на це, внаслідоê переїздó за êордон 
можóть з’явитися “залежні міãранти”, яêі на новомó місці 
відчóватимóть себе ãірше, ніж на батьêівщині. Проте, яêщо 
взяти до óваãи міãраційнó стратеãію сім’ї заãалом, то 
остання виãрає, осêільêи виãода, яêó отримає завдяêи 
міãрації хтось із членів родини, сóттєво переêриє ті втрати, 
яêих зазнає в чóжій êраїні інший дорослий співмешêанець. 
Міжнародна міãрація в рамêах цієї теорії пояснюється на 
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міêрорівні співвідношенням переваã, яêі очіêóють від 
переїздó в іншó êраїнó чоловіê та дрóжина [175]. Отже, 
Дж. Мінсер óперше розãлядає теорію трóдових ресóрсів в 
êонтеêсті прийняття рішень на рівні сім'ї, а неринêовó 
поведінêó в сім'ї в поєднанні з поведінêою на ринêó праці. 

Дещо схожою до попередньої є нова еêономічна 
теорія міãрації Дж. Тейлора, прибічниêи яêої переêонані, 
що на міêрорівні рішення про еміãрацію приймаються не 
оêремими членами сім’ї, а êолеêтивно на рівні домоãоспо-
дарств. В основі таêоãо рішення лежить не тільêи бажання 
маêсимізóвати очіêóвані доходи завдяêи міãрації, а й 
мінімізóвати ризиêи, наявні на місцевомó ринêó праці. 
Таêож зãідно цієї теорії міãрації, метою переїздó за êордон 
є не тільêи поêращення матеріальноãо становища домоãос-
подарства, а й підвищення йоãо соціальноãо статóсó в 
сóспільстві завдяêи ãрошовим надходженням та зростанню 
доходó сім’ї порівняно з іншими домоãосподарства-
ми [183]. 

Нова еêономічна теорія міãрації висвітлюється таêож ó 
працях О. Старêа. Яê і Дж. Тейлор він вважає, що міжна-
родна трóдова міãрація тісно пов’язана з державою-доно-
ром, а саме з рівнем її соціально-еêономічноãо розвитêó. 
Автори переêонані, що еêономічне зростання êраїни 
еміãрації не тільêи сприяє зменшенню масштабів виїздó 
робочої сили, а й стимóлює трóдовó міãрацію, що в 
подальшомó може сприяти êапіталовêладенню міãрантів в 
óспішнó еêономіêó власної держави [50]. Таêий підхід 
долає вóзьêість міêрорівневоãо підходó до вивчення 
міãрації та розширює йоãо можливості щодо пояснення 
тоãо, яê приймаються рішення про виїзд за êордон.  

Особливе місце ó системі міãраційних теорій 
міêрорівня посідає êонцепція людсьêоãо (соціальноãо) 
êапіталó. Її автори (Г. Беêêер, Т. Шóльц) розãлядали 
міãрації яê інвестиції в «людсьêий êапітал», спрямовані на 
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підвищення доходів, рівня освіти, професійнó підãотовêó 
тощо. Проте, для реалізації переміщення за êордон таêож 
потрібен певний êапітал. Самоãо бажання індивіда, зви-
чайно, замало, томó необхідні різноманітні ресóрси, одним 
з яêих і є людсьêий (соціальний) êапітал. Г. Беêêер під 
людсьêим êапіталом розóміє сóêóпність продóêтивних 
здібностей, що отримóє індивідóóм шляхом аêóмóляції 
заãальних та специфічних знань, вмінь та ін. [19]. При-
хильниêи цієї êонцепції вважають, що потенційні міãранти 
володіють більшим людсьêим êапіталом, ніж ті, хто на 
переїзд не наважóється [87, с. 128]. 

Вперше в історії еêономічної дóмêи виêористав термін 
«людсьêий êапітал» Т. Шóльц. Він виоêремлює п’ять дже-
рел виробництва та збільшення людсьêоãо êапіталó, одним 
серед них є міãрація індивідóóмів та сімей ó спробах знайти 
роботó [182, с. 9]. 

Варто заóважити, що прихильниêи теорії людсьêоãо 
(соціальноãо) êапіталó, наãолошóють на томó, що міãрація 
в іншó êраїнó можлива лише тоді, êоли сóêóпні витрати на 
її реалізацію бóдóть меншими за той дохід, яêий в 
майбóтньомó отримає міãрант на новомó місці. Більше тоãо, 
йдеться не лише про матеріальні (ãрошові) видатêи, а й 
психолоãічні, таêі яê відсóтність на чóжині безпосеред-
ньоãо спілêóвання з рідними та близьêими [87, с. 128-129]. 
Тобто, êонцептóальні положення цієї теорії зводяться до 
тоãо, що інвестиції людини в міãрацію здійснюються 
виêлючно на раціональній основі. 

У 1979 р. М. Піоро розвинóв ще однó еêономічнó 
теорію подвійноãо ринêó праці. Відповідно до цієї теорії, 
риноê праці сêладається з первинноãо і вторинноãо 
сеêторів. Первинний сеêтор пропонóє престижнó роботó, 
виãідні óмови праці, висоêó заробітнó платó, êар’єрний 
ріст, томó тóт зайняті здебільшоãо висоêоêваліфіêовані 
працівниêи. Вторинний сеêтор ринêó праці є менш 
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привабливим, термін пропонованої роботи на ньомó не 
тривалий, робочі місця є не престижними та не перед-
бачають êар’єрноãо зростання. Вторинний сеêтор про-
понóє робочі місця переважно ó ãалóзі нематеріальноãо 
виробництва, зоêрема ó сфері послóã. У зв’язêó з тим, що 
рівень заробітної плати тóт традиційно низьêий, власна 
робоча сила не заціêавлена ó таêій пропозиції. Відповідно, 
для її виêонання яê державні, таê і приватні стрóêтóри 
залóчають працівниêів-іноземців, яêі ãотові працювати в 
поãаних óмовах та за мізернó платню, порівняно із заро-
бітною платою висоêоêваліфіêованих працівниêів.  На 
основі цьоãо, М. Піоро і стверджóє, що саме імміãранти 
праãнóть задовольнити попит ó вторинномó сеêторі ринêó 
праці [176]. 

Концепція М. Піоро є достатньо ціêавою, проте вона 
пояснює заповнення вторинноãо сеêторó ринêó праці 
тільêи ó висоêорозвинóтих êраїнах, адже очевидно, що 
держави з низьêим рівнем еêономічноãо розвитêó не при-
ваблюють трóдових міãрантів і, тим більше, не намаãаються 
залóчати їх до роботи ó вторинномó сеêторі, осêільêи 
через безробіття є достатньо власної робочої сили. Таêож 
автор намаãається пояснити міжнароднó трóдовó міãрацію 
наãолошóючи на фаêторах притяãóвання в êраїнах-
реципієнтах, при цьомó не звертаючи особливої óваãи на 
фаêтори виштовхóвання із êраїни-донора, що є, на нашó 
дóмêó, не менш важливо, а в баãатьох випадêах і основою 
для прийняття позитивноãо рішення про еміãрацію. 
Неповноцінність теорії М. Піоро долає теорія притяãання-
виштовхóвання, яêа êомплеêсно враховóє взаємодію цих 
двох ãрóп фаêторів, яêі одночасно існóють ó êраїнах-
реципієнтах та êраїнах-донорах трóдових міãрантів [35]. 

Питанням міãрації робочої сили ціêавились і представ-
ниêи марêсизмó. К. Марêс вбачав залежність міãрації 
населення від розвитêó продóêтивних сил та їх еволюції, а 
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розвитоê êапіталістичноãо світовоãо ãосподарства, на йоãо 
дóмêó, породжóє взаємозв’язоê еміãрації та імміãрації 
трóдових ресóрсів. Таêий взаємозв’язоê є нічим іншим, яê 
резóльтат відмінностей ó стóпені еêсплóатації робітниêів, 
óмовах та оплаті праці, що, яê наãолошóє К. Марêс, і 
становить основó міãрації [67, с. 13-14]. В резóльтаті, 
робоча сила із слаборозвинóтих êраїн спрямовóється в 
напрямі висоêорозвинóтих êраїн, де óмови праці є 
êращими, а її оплата вищою. Марêсистсьêий підхід одно-
значно пояснює міãраційні процеси тільêи на маêрорівні, 
проте він є фóндаментальною теоретичною êонцепцією, 
яêа може пояснити основні заêономірності міжнародної 
трóдової міãрації. 

У рамêах теорії міãраційних мереж досліджóються 
особливості міãраційних процесів на маêрорівні. Між-
державний рóх населення, слідóючи цій теорії, частêово 
обóмовлюється існóванням своєрідних спільнот міãрантів, 
яêі óтворюють таê звані міãраційні мережі. Останні є 
êомплеêсними міжособистісними зв’язêами, яêі поєднóють 
нинішніх, êолишніх і потенційних міãрантів яê в êраїнах-
донорах, таê і в êраїнах-реципієнтах. Більше тоãо, ці 
зв’язêи є не лише родинноãо хараêтерó, вони вêлючають в 
себе відносини з дрóзями чи знайомими, а інêоли й з 
чóжими людьми, виходячи з принципів етно-національної 
приналежності. Тобто, міãраційні мережі – це своєрідна 
форма соціальноãо êапіталó, наявність яêоãо сприяє зни-
женню витрат та ризиêів для міжнародноãо міãранта, 
пов’язаних з переїздом в іншó êраїнó. Яê наслідоê, мате-
ріальна, соціальна і психолоãічна віддача від міãрації зрос-
тає, осêільêи з допомоãою таêих мереж «нинішні» міãранти 
швидше знаходять роботó та житло ó чóжій êраїні. Оêрім 
тоãо, це сприяє більш швидêій інтеãрації ó нове сóспільство 
та задовольняє потребó ó міжособистісномó спілêóванні зі 
своїми співвітчизниêами [149, с.  74-75]. 
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Уже зãадóваний нами П. Піоро таêож ãоворить про 
міãраційні мережі, через яêі проходять значні потоêи 
міãрації. Ці мережі óтворюються внаслідоê взаємо-
допомоãи еміãрантів один одномó і мають етнічнó ознаêó. 
Мова йде про ситóацію, êоли іноземні працівниêи пра-
цюють на своãо співвітчизниêа, яêий еміãрóвав раніше і 
вистóпає в ролі роботодавця. 

Можна припóстити, що наявність соціальних зв’язêів 
за êордоном значно підвищóє ймовірність переміщення, 
осêільêи це зменшóє витрати та ризиêи і, відповідно, 
збільшóє переваãи та виãоди для міãранта. І «лише перші 
потоêи міãрантів походять з середньоãо та вищоãо за 
середній êласів соціальної ієрархії і відрізняються під-
вищеною стійêістю до стресів, висоêим освітнім рівнем 
тощо» [88, c. 14]. З розширенням міãраційних мереж 
витрати на переміщення падають, а міãраційні потоêи 
стають менш селеêтивними. 

У рамêах еêономічної наóêи таêож досліджóється й 
інтелеêтóальна міãрація, яêа є одним із різновидів трóдової. 
Відмінність цих понять поляãає лиш в томó, на яêó працю – 
фізичнó чи інтелеêтóальнó – претендóє міãрант. Інтелеê-
тóальний êапітал став важливим елементом еêономічноãо 
зростання саме в óмовах розвитêó постіндóстріальноãо 
сóспільства. Відтіê висоêоêваліфіêованих працівниêів 
може зменшити ефеêтивність національноãо виробництва 
êраїни-донора, і в той же час сприяти еêономічномó 
зростанню êраїни-реципієнта [81, с. 123-124]. Сьоãодні в 
основі міãраційної політиêи баãатьох розвинóтих êраїн 
світó лежить стратеãія приваблення інтелеêтóальноãо 
міãранта, адже тільêи інтелеêтóальна особистість здатна 
забезпечити розвитоê та êонêóрентоспроможність еêоно-
мічних систем [137, c. 87]. Томó вона формóється шляхом 
розвитêó інтелеêтóальноãо продóêтó, в томó числі і з 
висоêоосвічених міãрантів.  
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Відзначимо, що більшість êонцепцій міãрації розроб-
ляються на двох рівнях: міêро- (рівень оêремої особистості 
чи домоãосподарства) і маêрорівні (рівень оêремої держави 
чи ãрóп держав). Проте, є низêа дослідниêів, яêі вважають, 
що ці два рівні прямо пов’язані між собою, осêільêи «жоден 
індивід не може приймати рішення ó відриві від стрóêтóри, в 
яêій він перебóває, яê і жодна стрóêтóра не може існóвати 
незалежно від індивіда, яêий її створює та долóчається до її 
розвитêó» [132]. Однаê, зãадóвані нами раніше міãрантсьêі 
мережі та спільноти дають підставó виділяти і мезорівень, 
осêільêи з праêтичної точêи зорó дослідження цих 
соціальних сóб’єêтів можливе тільêи на цьомó рівні.  

Існóє таêож теорія, яêа розãлядає міжнароднó трóдовó 
міãрацію ширше за попередні, а саме на меãарівні. Це теорія 
світовоãо ринêó праці. Зãідно її положень, на рівні всьоãо 
світовоãо ãосподарства існóє ãлобальний риноê праці, яêий 
не має êонêретно визначених територіальних меж. Світо-
вий риноê праці визначає попит і пропозицію на іноземнó 
робочó силó в різних êраїнах світó, формóє відмінності в 
оплаті праці та впливає на динаміêó соціально-еêономічних, 
політичних та êóльтóрних світових процесів. Головними 
óчасниêами світовоãо ринêó праці є êраїни-донори, êраїни-
реципієнти та трóдові міãранти. Кожен із цих óчасниêів має 
власні інтереси ó цій ãрі, проте êонêретний перерозподіл 
робочої сили між оêремими державами, стає можливим 
тільêи за óмови поєднання цих інтересів [67, с. 18]. 

Проаналізовані вище західні теоретичні підходи до 
дослідження міãрації дають підстави стверджóвати, що 
хоча наведені теорії і охоплюють широêе êоло питань, 
проте їх недостатньо, щоб пояснити все різноманіття 
міãрації. Зоêрема, вони досліджóють в основномó еêоно-
мічні причини міãрації і недостатньо враховóють взаємо-
зв'язоê цьоãо явища з êóльтóрними, соціальними та 
політичними процесами. 
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У цьомó êонтеêсті ціêавою постає міãраційна модель 
М. Тодаро. Америêансьêий еêономіст, хоч і вважає 
ãоловною причиною міãрації еêономічнó доцільність, проте 
він наãолошóє, що важливó роль ó процесі прийняття 
рішення про від’їзд відіãрає психолоãічна мотивація. Оêрім 
тоãо, автор заóважóє, що óстановêа на міãрацію обóмов-
люється не стільêи відмінностями в оплаті праці, сêільêи 
сóб’єêтивними очіêóваннями потенційних міãрантів щодо 
цих відмінностей [67, с. 20]. Тобто, М. Тодаро описóє 
трóдовó міãрацію не тільêи в еêономічних êатеãоріях, а 
намаãається більш детально описати її, враховóючи і 
психолоãічні аспеêти. 

Розóміння міãрації дослідниêами тієї чи іншої соціоãó-
манітарної дисципліни залежить від заãальноãо пред-
метноãо поля êожної з них. А найваãоміший внесоê ó 
розробêó означеної проблематиêи зробила еêономічна 
наóêа, що і зóмовило домінóвання розãлядó міãрації з 
еêономічної точêи зорó. Однаê, «протяãом останньої чверті 
ХХ ст. ця ситóація поволі змінюється ó напрямі до визнання 
зростаючої ролі êóльтóрних чинниêів» [117, с. 35] ó життє-
діяльності сóспільства, що є більш дотичним до пред-
метноãо поля соціолоãічної наóêи.  

Звертаючись до історичної ретроспеêтиви власне 
соціолоãічноãо аналізó вивчення міãрації, зазначимо, що 
êласичний період емпіричноãо дослідження міãраційних 
процесів знаходить своє відображення ó праці У. Томаса і 
Ф. Знанецьêоãо «Польсьêий селянин в Європі й Америці». 
Автори, виêористовóючи яêісні методи, здійснюють аналіз 
наслідêів міãрації та досліджóють особливості адаптації 
міãрантів. Предметом дослідження є поведінêа індивідів, 
яêа змінюється під впливом «іншоãо» середовища, яêе, 
своєю черãою, сприяє формóванню нових взірців пове-
дінêи. У. Томас та Ф. Знанецьêий розãлядають соціальне 
життя індивіда яê процес постійної адаптації. На основі 
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інформації, отриманої під час аналізó особистих доêóмен-
тів еміãрантів, автори виоêремлюють типолоãію соціальних 
хараêтерів êонêретних людей та моделюють механізми їх 
адаптації до середовища [142].  

Особливий інтерес до вивчення феноменó міãрації 
з'явився з розвитêом емпіричної соціолоãії в США. Вже 
історично сêлалося таê, що саме США традиційно бóла і є 
êраїною імміãрації. У зв’язêó з цим міãраційні процеси 
виêлиêали нові питання в сóспільстві, на яêі тодішні 
соціолоãи і намаãалися дати відповідь.  

Зоêрема, велиêó óваãó питанням дослідження міãрації 
приділяли теоретиêи Чиêазьêої соціолоãічної шêоли. Таê 
Р. Парê, розробляючи êонцепцію марãінальної особис-
тості, доходить висновêó, що остання є резóльтатом 
розвитêó сóчасноãо сóспільства, для яêоãо хараêтерна 
маêсимальна інтенсифіêація мобільності й міãрації. Автор 
вважає, що на міêрорівні біотична природа людини 
виражається в здатності до пересóвання в просторовій 
взаємодії – міãрації. Більше тоãо, Р. Парê розóміє під 
міãрацією êолеêтивнó поведінêó, що óтворює еêолоãічний 
порядоê сóспільства, яêий стає предметом дослідження 
йоãо соціальної еêолоãії [17]. Інший представниê Чиêазьêої 
шêоли Е. Берджесс, розробляючи êонцепцію êонцентрич-
них зон міста, наãолошóє, що êлючовим процесом, що 
стимóлює місьêий ріст є міãрація [18, с. 22-23]. Більше 
тоãо, мобільність, рóхливість êордонів та внóтрішньомісьêа 
міãрація і є змістом йоãо êонцепції êонцентричних зон. 

Один із перших типолоãічних підходів до історичних 
форм міãрації бóв розроблений німецьêим соціолоãом 
В. Зомбартом, яêий прослідêóвав зв’язоê між переселен-
цями й розвитêом «êапіталістичноãо дóхó» і виділив 
одиничні та масові типи переселень. Слідóючи лоãіці 
автора, до Анãлії, «дóх êапіталізмó» бóв привнесений ззовні 
протестантами-міãрантами. Піддаючись ãонінням на бать-
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êівщині, в таêих êраїнах, яê Франція та Нідерланди, протес-
танти переселяються в Анãлію. Потрапляючи ó «чóже 
середовище», вони встóпають в боротьбó за права з 
місцевими елітами, перш за все з родовою аристоêратією. 
Це сприяє розвитêó товарно-ãрошових відносин, яêі за-
мінили процедóрó передачі політичної влади за принципом 
родових наслідóваних привілеїв на механізм розподілó цієї 
влади відповідно до розмірó заробленоãо в резóльтаті 
підприємницьêої діяльності êапіталó. В. Зомбарт наãоло-
шóє, що міãранти на «чóжій території» не пов'язані ніяêими 
êóльтóрними та реліãійними обмеженнями, що, відповідно, 
сприяє виробленню в них óстановêи на раціональнó 
еêономічнó поведінêó. Таêим чином, міãранти-протестанти 
зіãрали êлючовó роль в становленні західноãо êапіталізмó, 
та, зоêрема, на йоãо батьêівщині в Анãлії [46]. 

У середині XX ст. теоретичними розробêами міãрації 
займалися в основномó в межах еêономічної теорії, за-
чіпаючи певні соціальні аспеêти. Наприêінці ж XX – поч. 
XXI ст. ó світі відбóваються ãлибоêі перетворення. Вони 
пов'язані передóсім з формóванням в провідних êраїнах 
світó постіндóстріальноãо сóспільства. З іншої сторони 
здійснюються ліберальні реформи і демоêратичні зміни ó 
êраїнах, що розвиваються. Ці зміни породжóють потребó 
принципово нових підходів до óсвідомлення міãраційної 
реальності. У західній літератóрі з'являються êонцепції, що 
пояснюють міãраційні процеси яê частинó ãлобальної 
соціальної трансформації. До них можна віднести роботи 
таêих америêансьêих і західноєвропейсьêих соціолоãів яê 
Д. Массей, Н. Гліê, М. Крітц, Т. Файст та інші. 

Однією з сóчасних соціолоãічних теорії є теорія 
міãраційних систем, розроблена америêансьêими óче-
ними М. Крітц, Л. Лим та Х. Злотниê на початêó 1990-
х рр. [174]. Під міãраційною системою теоретиêи розó-
міють ãрóпó êраїн, між яêими існóють стійêі міãраційні 
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зв'язêи. Яê мінімóм, таêа міãраційна система може вêлю-
чати дві êраїни, між яêими відбóвається міãраційний обмін, 
проте в сóчасномó ãлобалізованомó світі êраїни берóть 
óчасть ó міãраційних потоêах з цілою низêою інших 
держав. 

Міãраційні потоêи взаємопов'язані еêономічною, соціа-
льною і ãеополітичною, êóльтóрною взаємодією êраїн, 
потоêами êапіталів, товарів, технолоãій та ідей. Тобто, 
всередині міãраційних систем існóють не тільêи потоêи 
людей. Вони доповнюються товарними і фінансовими 
потоêами. Яê наãолошóють прихильниêи цієї теорії, ãрошо-
ві переêази міãрантів на батьêівщинó стають важливим 
джерелом фінансових ресóрсів в êраїнах-еêспортерах 
робочої сили.  

Міжнародна міãрація реалізóється через ãлобальні та 
лоêальні мережі різноãо рівня, яêі сêладають інфрастрóê-
тóрó міãрації. Одні міãраційні системи можóть перепліта-
тися з іншими, а менші міãраційні системи можóть бóти 
частиною більш велиêих систем.  

Заслóãою теорії міãраційних систем є те, що вона 
намаãається об'єднати різні êонцепції міãрації і довести, що 
міãраційні потоêи між êраїнами-донорами і êраїнами-
реципієнта детерміновані взаємопов'язаними фаêторами. 
Однаê, поряд з достоїнствами можна виділити і недоліêи 
цієї теорії, яêі поляãають в томó, що залишаються нероз-
êритими причинно-наслідêові зв'язêи між різними фаêто-
рами міãрації [84, с. 31]. Крім тоãо, в ролі центрів міãра-
ційних систем можóть вистóпати не êраїни в ціломó,  яê на 
цьомó наãолошóють автори зãаданої êонцепції, а й велиêі 
міста-меãаполіси, яêі одночасно є центрами приваблення 
для велиêої êільêості міãрантів. 

На сьоãоднішній день в сóчасній соціолоãії êорисною є 
таêож синтетична теорія міãрації Д. Массея [85]. Це 
всеосяжна інтеãративна теорія, що об'єднóє теоретичні 
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положення êласичних теорій міãрації, що дозволяє êомп-
леêсно пояснити та дослідити всі міãраційні процеси, що 
відбóваються ó світі.  

Д. Массей стверджóє, що міжнародна міãрація виниêає 
в ході соціальної, еêономічної і політичної трансформації, 
наслідêом яêої є поширення êапіталістичних ринêових 
відносин на доринêові і неринêові сóспільства. За цією 
теорією, доринêові сóспільства – це ті, що базóються на 
селянсьêомó сільсьêомó ãосподарстві, а неринêові – це 
сóспільства, засновані на централізованомó планóванні, 
яê, наприêлад, êомандна еêономіêа. Учений пропонóє 
розãлядати обидва ці типи яê сóспільства, що переживають 
період стрóêтóрної трансформації. 

Глобалізація еêономіêи, за Д. Массейєм, сприяє пере-
ходó таêих доринêових і неринêових сóспільств до ринêó 
та інтенсивних методів виробництва. А це, своєю черãою, 
рóйнóє раніше сформовані соціальні та еêономічні зв'язêи 
та витісняє людей з їх звичноãо способó життя. Яê 
наслідоê, формóються нові мобільні ãрóпи населення, яêі 
óже не задоволені своїм матеріальним становищем та 
аêтивно шóêають нові шляхи досяãнення еêономічноãо 
збаãачення. Відповідно до положень зãаданої теорії, 
êраїнами-донорами міãрантів є не бідні ізольовані держави, 
яêі відірвані від світових ринêів, а ті êраїни, яêі зазнають 
значних трансформацій внаслідоê їх вêлючення в ãлоба-
льнó торãовельнó, інформаційнó та виробничó мережó. 
Тобто, автор стверджóє домінóвання еêономічноãо чин-
ниêа в аналізі міãраційних процесів в óмовах ãлобалізації. 

Запропоновані Д. Массейєм теоретичні положення 
дають можливість пояснювати міãрацію яê природний 
наслідоê соціальної, політичної, еêономічної інтеãрації, яê 
процес, що хараêтеризóється обмеженим терміном життя, 
незважаючи на сильні тенденції до самозбереження і 
зміцнення [15, с. 8]. Крім тоãо, синтетична теорія міãрації 
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дозволяє аналізóвати êомплеêс механізмів, що детермі-
нóють міãраційні процеси, серед яêих визначальними 
стають соціальні мережі. Крім незаперечних переваã, 
обмеженням óніверсальноãо застосóвання цієї теорії 
вистóпають переоцінêа еêономічних чинниêів міãрації, 
недооцінêа соціоêóльтóрноãо та політичноãо êонтеêстó 
міãраційних процесів, висоêий стóпінь теоретизóвання 
методолоãічноãо êонстрóêтó, що несе в собі сêладність 
йоãо праêтичноãо застосóвання та аналізó різноманіття 
емпіричноãо матеріалó. 

Значне місце в сóчасномó соціолоãічномó дисêóрсі 
займає êонцепція транснаціональної міãрації Н. ¥ліê-
Шіллера, Т. Файста та С. Каслза [172]. Ця теорія пояснює 
появó таêоãо явища в ãлобалізованомó сóспільстві, яê 
транснаціональна міãрація. Яêщо в êін. ХІХ – на поч. ХХ ст. 
êласичні теорії описóвали моãóтність національної держа-
ви, яêа моãла óправляти етнічною різноманітністю за допо-
моãою здійснення приêордонноãо êонтролю та процесів 
êóльтóрної ãомоãенізації, то, зãідно теорії транснаціо-
нальної міãрації, з дрóãої пол. ХХ ст. таêа здатність держави 
ослаблюється масовими міãраціями і, відповідно, появою 
мóльтиêóльтóрних сóспільств.  

Отже, транснаціональна міãрація є незалежним від 
території соціальним процесом, в резóльтаті яêоãо 
міãранти входять ó більше, ніж в однó спільнотó і, тим 
самим, творять нові соціальні мережі, яêі перетинають 
êордони національних держав та продовжóють фóнêціо-
нóвати в ãлобальних соціальних мережах. 

Очевидно, основна ідея теорії транснаціональної 
міãрації поляãає в томó, щоб сформóлювати динамічнó 
êонцепцію мóльтилоêальності таêим чином, аби предс-
тавити міãрацію яê проеêт послаблення держави-нації та 
розширення просторó діяльності аêторів. Положення цієї 
теорії, порóч з феноменолоãічною парадиãмою, бóдóть 
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однією з методолоãічних основ нашої наóêової розвідêи. 
Саме цю теорію обрано, осêільêи посилаючись на її 
положення, можна ãоворити, що домінóючою формою 
сóчасної óêраїнсьêої міãрації є зворотна êоротêо- чи 
довãотривала тимчасова міãрація в основномó одноãо 
члена сім’ї, яêий постійно підтримóє тісні êонтаêти за 
допомоãою різних способів зв’язêó із залишеною вдома 
родиною, дрóзями, відчóває себе представниêом обох 
êраїн (êраїни-еміãрації та êраїни імміãрації), тобто 
здійснює транснаціональні міãраційні сімейні праêтиêи. 

Отже, сóчасні соціолоãічні теорії міãрації на відмінó від 
êласичних теоретичних êонстрóêтів пропонóють êомп-
леêсні підходи, яêі дозволяють аналізóвати сóчаснó міãра-
цію яê невід'ємнó частинó ãлобалізації та соціальної транс-
формації [157, c. 96]. Тобто, вони ´рóнтóються на принци-
пово нових методолоãічних підставах всебічноãо дослідже-
ння міãраційних процесів. 

Розãлянóті зарóбіжні теорії міãрації М. Мамирêанов 
пропонóє óмовно розділити на дві ãрóпи [84, с. 26]. До 
першої відносять ті, в основі яêих лежить позитивістсьêий 
підхід, яêий пов'язаний із праãненням розêрити об'єêтивні 
заêономірності міãрацій з метою оцінêи їх соціальних 
наслідêів і визначення ефеêтивності óправлінсьêих 
заходів. Дрóãó ãрóпó сêладають теорії, яêі спираються на 
методолоãію стрóêтóрноãо фóнêціоналізмó, орієнтованó на 
дослідження соціальних фаêторів, що детермінóють 
міãрації в їх системно фóнêціональнó єдність. Міãрація 
населення таê чи інаêше впливає на розвитоê бóдь-яêоãо 
сóспільства заãалом та оêремих спільнот людей, і, таêим 
чином, виêонóє стійêі соціально значóщі фóнêції або 
виêлиêає дисфóнêціональні стани. Істориêо-інститóціо-
нальний підхід, яêий додає сюди автор, підêреслює таêож 
роль інститóтів, а особливо êорпорацій і держав в 
міãраційних процесах. 
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На пострадянсьêомó просторі аêтивно займався роз-
робêою теорії міãрації ще один дослідниê Л. Рибаêовсьêий. 
На дóмêó автора, бóдь-яêий завершений міãраційний 
процес вêлючає три стадії: 1) вихіднó – процес формó-
вання територіальної рóхливості населення; 2) основнó – 
переселення населення; 3) заêлючнó – приживання міã-
рантів на новій території [125]. 

Автор заóважóє, що необхідно розрізняти поняття 
міãрації та мобільності. Зоêрема, під міãрацією населення 
слід розóміти територіальне переміщення, а під мобіль-
ністю (рóхливістю) – здатність до міãрації, тобто потенцій-
нó міãраційнó аêтивність. Теоретиê підêреслює, що міãра-
ція населення – це не мобільність, а фаêтичне перемі-
щення. А мобільність, своєю черãою, – це не переміщення, 
а ãотовність до ньоãо. Томó визначення міãрації яê 
територіальної мобільності, на дóмêó дослідниêа, є 
неточним, і не тільêи з термінолоãічних мірêóвань, але і по 
сóті. Міãраційний процес – це сóêóпність різних реальних 
подій (переселень, поїздоê на відпочиноê, на виêонання 
сезонних робіт тощо) [125]. 

Л. Рибаêовсьêий стверджóє, що міãрація і переміщення 
чи переселення таêож не є синонімами. Це óявлення про 
міãрації яê ó широêомó, таê і вóзьêомó значенні слова. У 
вóзьêомó сенсі міãрація – це заêінчений виãляд терито-
ріальноãо переміщення, що завершóється зміною постій-
ноãо місця проживання, тобто в бóêвальномó розóмінні це 
переселення. У широêомó значенні цьоãо слова, це 
територіальне переміщення між різними населеними пóнê-
тами однієї або êільêох адміністративно-територіальних 
одиниць, незалежно від тривалості, реãóлярності і мети. 
Тобто, це не тільêи переселення, а й сезонні, маятниêові та 
епізодичні міãрації. Отже, для Л. Рибаêовсьêоãо міãрація – 
це передóсім просторовий рóх населення, яêий перед-
бачає змінó йоãо територіальноãо розподілó чи ãеоãрафії. 
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Розóміння потреби всебічноãо аналізó міãраційних 
процесів знаходить свій вияв ó сóчасних зарóбіжних та 
вітчизняних соціолоãічних працях. Проте, яêщо більшість 
робіт західних соціолоãів і виêонані в рамêах міждисциплі-
нарноãо підходó, то до недавньоãо часó в Росії, наприêлад, 
міãрація досліджóвалася в чітêо оêреслених рамêах і 
дисциплінарних, і парадиãмальних. Перші спроби ство-
рити єдинó міãраційнó теорію, яêа б перетворювала 
отримані фраãментовані знання ó ціліснó теоретичнó êон-
цепцію, здійснили російсьêі еêономісти, яêі дали їй назвó – 
міãраціолоãія [40]. Але, яê зазначає соціолоã Т. Юдіна, êрім 
невелиêоãо êола фахівців, що посилаються ó своїх роботах 
на цю теорію, вона не отримала широêоãо визнання, томó 
що описóє тільêи міãраційнó рóхливість населення, але не 
дає підходів до аналізó впливó міãрації на ціліснó 
життєдіяльність сóспільства і тих соціальних відносин, яêі 
формóються під впливом міãраційних процесів. 

Дослідниця наãолошóє, що різносторонні аспеêти 
міãрації має вивчати спеціальна соціолоãічна дисцип-
ліна [167, с. 214], яêа, яê і бóдь-яêа оêрема соціолоãічна 
теорія, має свій об’єêт дослідження, предмет, êатеãоріаль-
ний апарат, власні êатеãорії і поняття, свою системó 
методів і технолоãій та реалізóє визначенó низêó фóнêцій. 
Більше тоãо, дослідниця вважає, що êомплеêсний аналіз 
міãраційних процесів слід робити власне соціолоãії яê 
інтеãративній наóці, осêільêи міãрація яê сêладний феномен 
є резóльтатом сóêóпності соціально-еêономічних, політич-
них та соціоêóльтóрних перетворень, яêі особливо пожва-
вились під впливом ãлобалізації та модернізації. 

Основні хараêтеристиêи сóчасної трансêордонної 
трóдової міãрації яê вертиêальної соціальної мобільності 
розãлядає О. Шестаêовсьêий. Всі види діяльності та явища, 
êотрі позначені яê «транснаціональні» є еêономічними – 
ãрошові переêази або цирêóлярна міãрація, політичними – 
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ãромадянсьêа óчасть еміãрантів або соціально-êóльтóр-
ними – нові ідентичності [184]. Автор же намаãається 
виоêремити сóто соціолоãічний аспеêт транснаціональної 
стратифіêації і мобільності. Для цьоãо він вводить поняття 
транснаціональних просторів соціальної стратифіêації 
(ТПСС), тобто баãатовимірних просторів ієрархічних 
соціальних позицій, оêремі з яêих можóть належати до 
соціальних просторів різних сóспільств [164, c. 175-176]. 
Зãідно автора, ТПСС не існóвали завжди, а виниêли 
внаслідоê ãлобалізаційних процесів, яêі своєю черãою, 
створювали спільне під´рóнтя і можливість реãóлярної 
мобільності між певними сóспільствами. Таê, О. Шеста-
êовсьêий виділяє дві настóпні риси ТПСС, ó яêий Уêраїна 
вêлючена яê постачальниê трóдових міãрантів.  

Першою з них є істориêо-êóльтóрний êонтеêст – 
те, що більшість óêраїнсьêих міãрантів їздять до Польщі та 
РФ зóмовлено яê історичними передóмовами (перебó-
вання оêремих областей Уêраїни в одномó державномó 
óтворенні з зазначеними êраїнами), таê і родинними 
зв’язêами, історичним досвідом попередніх хвиль еміãрації, 
знанням мов або мовною близьêістю). З іншоãо боêó, 
однією з причин і основною рóшійною силою ТПСС 
(вêлючно з Уêраїною), є ринêи праці європейсьêих êраїн. 
Динаміêа попитó та пропозиції на робочó силó в їхніх 
сеêторах визначає êлючові обриси транснаціональної 
соціальної стрóêтóри [164, c. 175]. 

Проблемó створення інтеãративної теорії про міãрацію 
в óêраїнсьêій соціолоãії описóє О. Ровенчаê. На її дóмêó, 
специфіêа досліджень міãрації в соціолоãії поляãає в томó, 
що ця наóêа розãлядає «міãрацію яê соціальний процес 
соціальної взаємодії населення втяãнóтоãо ó соціально-
ãеоãрафічне переміщення та вивчає зміни, яêі вона вносить 
ó сóспільства еміãрації та імміãрації на маêро-, мезо- та 
міêрорівнях» [118, с. 38]. Таêий підхід є досить ціêавим, 
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осêільêи розãлядає міãрацію не просто яê автономне 
явище, а в êонтеêсті соціальноãо життя сóспільства. Таêож 
таêе означення долає недоліêи дослідження міãрації в 
інших наóêах, яêі не враховóють сóб’єêтивнó сторонó 
таêоãо сêладноãо явища. Дослідниця підêреслює можли-
вості проãнозóвання розвитêó міãраційних процесів в 
соціолоãії. Можемо припóстити, що зãаданий проãноз 
можливий сêоріше на основі виділення певних особли-
востей міãрації в томó чи іншомó сóспільстві та пошóêó 
заêономірностей протіêання міãраційних процесів, ніж на 
основі êільêісних поêазниêів, що є пріоритетом для наóêи 
еêономіêи. 

Потребó всебічноãо аналізó міãраційних процесів із 
залóченням óсіх соціоãóманітарних дисциплін О. Ровенчаê 
обóмовлює сêладністю та баãатоаспеêтністю явища ãлоба-
лізації, одним з наслідêів яêоãо і є міжнародна міãрація. На 
її дóмêó, саме соціолоãія «володіє найбільшими здатнос-
тями яê до адеêватноãо розóміння сóті, хараêтерó, 
напрямêів, наслідêів міãрації в добó ãлобалізації, таê і до 
вироблення системи адеêватних праêтичних реêомендацій 
щодо її оптимізації для êожної êраїни» [118, с. 43]. На 
захист своєї дóмêи вона зазначає, що переваãа власне 
соціолоãічної розвідêи міãрації поляãає ó тісномó взаємо-
зв’язêó теоретичноãо рівня соціолоãічноãо знання та 
емпіричних досліджень, що надає їй більше можливостей ó 
порівнянні з іншими наóêами. 

З óêраїнсьêих наóêовців міãрацію ó êонтеêсті процесів 
модернізації розãлядає політолоã О. Малиновсьêа. За авто-
ром, міãрація є резóльтатом розвитêó, а не йоãо відсóт-
ності [75, с. 78]. Таêó позицію óêраїнсьêа дослідниця від-
стоює, посилаючись на дóмêи Д. Массейя, яêий стверджóє, 
що саме стрóêтóрні трансформації сóспільства створюють і 
розширюють ринêи, що постачають найбільшó êільêість 
всіх міãрантів ó світі [85, с. 150]. Відповідно до цьоãо, 
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О. Малиновсьêа доходить висновêó, що міãрація відбóва-
ється із сóспільств, яêі модернізóються, натомість в óмовах 
стаãнації вона не продóêóється. Тобто вона відходить від 
êласичних теорій, яêі розãлядають міãрацію яê самореãó-
люючий механізм, а основною причиною прийняття ріше-
ння про поїздêó бóло поêращити своє матеріальне стано-
вище шляхом отримання роботи ó êраїні з більшими мож-
ливостями, ніж ó своїй державі. Дослідниця підтримóє більш 
оптимістичний поãляд, де міãрація не тільêи одна з стратеãій 
подолання бідності в êраїнах-донорах, а й несе значний 
модернізаційний потенціал для них. Проте для отримання 
від міжнародної міãрації позитивноãо резóльтатó для модер-
нізації необхідні і еêономічні óмови, і цілеспрямовані дії дер-
жави та інститóтів ãромадянсьêоãо сóспільства [75, с. 84]. 

Гендерні особливості міãрації з Уêраїни досліджóє 
С. Одинець. Зоêрема, дослідниця наãолошóє на таêих 
відмінностях жіночої та чоловічої міãрації яê вибір êраїни; 
працевлаштóвання; розпорядження фінансами; êільêість 
êоштів, яêі пересилаються в Уêраїнó тощо. Більше óваãи 
все ж таêи вона приділяє саме жіночій міãрації. Проана-
лізóвавши проведені інтерв’ю, вона доходить висновêó, що 
жінêи міãрóють не тільêи з метою заробляти ãроші, а й дóже 
часто вони просто тіêають від обставин (особистісних, 
сімейних, професійних), яêі сêлалися. Томó міãрація стає 
для них своєрідною втечею, яêа дозволить êардинально 
поêращити життя родини, і не тільêи фінансово [91]. 

Яê зазначає С. Одинець міãрація для баãатьох óêраїн-
сьêих жіноê, це êолосальний життєвий переворот. Дослід-
ниця вживає таêе поняття яê «ваêцинація мобільністю», під 
яêою розóміє явище, в процесі яêоãо людина отримóє 
принципово новий досвід, після яêоãо починає раптом 
переосмислювати óсю себе, і все прожите. Її життя починає 
ділитися на час до та після першоãо перетинó êордонó 
віддаленої êраїни. І хоч на її дóмêó повернóтися ó тó самó 
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ãеоãрафічнó точêó можна, то повернóтися тією самою 
праêтично неможливо. Оêрім цьоãо, родина міãрантêи 
таêож змінюється. 

Вивченню особливостей впливó трóдової міãрації на 
сімейні ролі її óчасниêів баãато óваãи приділяє В. Володьêо. 
Дослідниця намаãається з’ясóвати стрóêтóрó цих ролей в 
міãраційний та післяміãраційний періоди, а таêож зміни, що 
мають місце ó сімейномó житті трóдових міãрантів ó 
процесі набóття досвідó трóдової міãрації. У своїй роботі В. 
Володьêо пропонóє власне розóміння соціальної ролі ó 
виãляді дóальноãо поєднання мисленнєвоãо та діяльнісноãо 
êомпонентів [27, с. 282]. Таêий підхід на дóмêó авторêи, 
дозволить відобразити яê статичні, таê і динамічні 
властивості сêладових цієї ролі та їхню варіативність. 

Мисленнєвий êомпонент сімейної ролі дослідниця роз-
ãлядає яê спосіб чи óзаãальненó процедóрó, що óможлив-
лює індивідóальнó орієнтацію ó власномó сімейномó прос-
торі та взаємодію з іншими людьми, ãрóпами й соціальними 
інститóтами. Цей êомпонент має настóпнó стрóêтóрно 
оêресленó бóдовó: знання, ставлення, ãотовність до дії. 
Діяльнісний êомпонент сімейної ролі – це рольова діяльність 
на основі мисленнєвоãо êомпонентó. Цей êомпонент містить 
реалізацію ãотовності до дії й êонêретні рольові праêтиêи.  

У рамêах приêладноãо дослідження В. Володьêо 
виоêремлює шість ãоловних сімейних ролей: домоãоспо-
дарсьêа, ãодóвальниêа сім'ї, батьêівсьêа, ãолови сім'ї, 
репродóêтивна та сеêсóальна [27, с. 291-296]. Щодо 
впливó трóдової міãрації на продóêóвання й відтворення 
сімейних ролей жіноê з досвідом роботи ó вибраних 
дослідницею êраїнах (Польщі та Греції), то йоãо можна 
вважати незначним за силою, вимóшеним відповідно до 
обставин і тимчасовим за хараêтером. А це означає, що ó 
післяміãраційний період більшість респондентоê поверта-
лися до доміãраційних моделей сімейноãо фóнêціонóвання. 
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Отже, яê бачимо, міãрація яê об’єêт дослідження 
привертав і привертає до себе óваãó вчених з різних 
областей знання, êожній з яêих притаманне особливе 
предметне поле для дослідження цьоãо явища. Таêож ó 
зв’язêó з тим, що на сьоãодні існóє дóже баãато êонцепцій 
міãрацій, виниêає об’єêтивна потреба в переосмисленні 
наêопиченоãо яê в соціолоãії, таê і в інших соціоãóмані-
тарних наóêах досвідó з теоретичноãо осмислення міãра-
ційних процесів. Важливою частиною цьоãо переосмис-
лення є пошóê дослідниêами серед наявних на сьоãодні 
теорій міãрацій тих методолоãічних орієнтирів, яêі є 
найбільш релевантними для оêремоãо приêладноãо дослі-
дження.  

У зв’язêó з тим, що міãрації з êожним роêом відріз-
няються своїми масштабами, фóнêціями і наслідêами, а 
таêож набирають різноãо сêерóвання, змістó, форм та 
проявів, в настóпномó підпóнêті пропонóємо для розãлядó 
êонцептóалізацію міãраційних процесів та її видів. 
 
 

1.2. Міãраційні процеси, їхня êласифіêація  
та вплив на фóнêціонóвання сóчасної сім’ї  
в соціолоãічномó дисêóрсі 

Сьоãодні міãрація населення є важливим елементом 
заãальноãо соціально-еêономічноãо розвитêó, особливим 
механізмом реãóлювання процесів світової ãлобалізації, що 
вимаãає оêремоãо дослідження джерел йоãо появи, 
способів і форм існóвання, напрямів і наслідêів впливó на 
життя людей. Яê наслідоê, феномен міãрації є об’єêтом 
дослідження наóêовців ó сфері баãатьох соціоãóмані-
тарних наóê. В силó своєї сêладності та баãатоманітності в 
епохó ãлобалізації таêож зростає потреба і в міждис-
циплінарномó дослідженні міãраційних процесів. 
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Незважаючи на велиêі масиви пóбліêацій щодо 
оêресленої проблематиêи, ó наóêовомó середовищі до 
сьоãодні немає єдиноãо визначення поняття «міãрація». 
Кожна соціоãóманітарна дисципліна має власні поãляди на 
сóтність цьоãо явища, що, відповідно, знаходить своє 
відображення ó розмаїтті дефініцій цьоãо феноменó та 
методолоãічних підходів до йоãо вивчення. 

У переêладі з латинсьêої термін «migratio» означає 
переселення, переміщення. Соціолоãічний словниê подає 
настóпне визначення міãрації – це процес зміни постійноãо 
місця проживання індивідів чи соціальних ãрóп: пере-
міщення в інший реãіон êраїни або в іншó êраїнó [135].  

Заãалом, міãрацію розãлядають ó вóзьêомó та широ-
êомó розóмінні. Наприêлад, «міãрація – це сóêóпність 
переселень чи переміщень людей по території, яêі нероз-
ривно пов’язані зі зміною ними місця проживання на 
відносно тривалий термін» [114, с. 9]. Тобто вóзьêомó 
розóмінні поняття міãрації ототожнюється з поняттям 
переселення, зміни основноãо місця проживання. Проте, 
таêе визначення не враховóє êоротêостроêові типи міãра-
ції: сезонні, маятниêові тощо. В демоãрафії цей недоліê 
частêово подоланий. Зоêрема, óêраїнсьêа дослідниця 
Ю. Мóромцева під міãрацією розóміє «процес переміщення 
людей через êордони певних територій зі зміною назавжди 
або на яêийсь час постійноãо місця проживання або з 
реãóлярним поверненням тóди» [82, с. 201]. Але і при 
таêомó підході до визначення міãрації з метою однознач-
ності варто б об´рóнтóвати, на яêий час треба змінити 
постійне місце проживання, щоб êласифіêóвати поїздêó яê 
міãрацію. Таêа спроба бóла здійснена іншою дослідницею 
І. Прибитêовою [103, с. 233-234]. Зоêрема, вона наãоло-
шóє, що, оêрім переселень, тобто територіальноãо пере-
міщення, яêе завершóється зміною місця проживання, 
міãрації охоплюють óсі види переміщень населення ó 
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просторі – сезонні, епізодичні, маятниêові. Таêож 
І. Прибитêова звертає óваãó на те, що міãрації населення 
сêладаються з міãраційних потоêів, томó поняття міãрації 
мають вживатися ó збірномó розóмінні та ó множині . 

Постóпово з вóзьêоãо значення поняття «міãрація» все 
частіше стало вживатися дещо в ширшомó змісті. Причомó 
«широта» застосóвання поняття, а точніше йоãо дифóзія, з 
êожним роêом зростає, відбóвається «обтяження» цієї 
дефініції [78, с. 112]. Зоêрема, О. Ровенчаê пропонóє 
настóпне ширше за змістом визначення міãрації – це 
«перетин адміністративноãо êордонó, добровільний чи 
примóсовий просторовий рóх осіб чи ãрóп осіб від місця 
(êраїни) виїздó до місця (êраїни) в’їздó за наявності або 
відсóтності заêонних підстав, на певний період часó або 
назавжди, що може вести за собою змінó постійноãо місця 
проживання…» [119, с. 129]. У своїй праці ми спираємося 
саме на це визначення, осêільêи воно дає нам можливість 
враховóвати, оêрім офіційно зареєстрованих, ще й неле-
ãальних міãрантів, яêих, на нашó дóмêó, на сьоãоднішній 
момент є більше, ніж подає офіційна статистиêа; а таêож 
беремо до óваãи і різні види міãрації, що виділяються за 
іншими êритеріями, яêі охоплює це визначення.  

На сьоãодні існóє ще безліч інших дефініцій термінó 
«міãрація». Очевидно êожен з авторів, яêі займаються цією 
тематиêою, вêладають свій зміст ó визначення цьоãо 
поняття в силó тоãо, яêим є предметне поле їхньоãо дослі-
дження. Таêа різноманітність, з одноãо боêó, óсêладнює 
вивчення міãраційних процесів та призводить до терміно-
лоãічної плóтанини, однаê, з іншоãо боêó, це свідчить про 
те, що більшість наóêовців óсвідомлюють всю сêладність та 
баãатозначність міãрації яê соціальноãо явища та робить 
предметне поле êожноãо дослідниêа óніêальним. Оêрім 
тоãо, враховóючи інтенсивність розвитêó міãраційних 
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процесів з’являтиметься потреба в óточненні змістó 
поняття міãрації мірою появи нових її різновидів.  

Важливим теоретичним питанням ó наóêовій літератóрі 
є проблема типолоãізації міãрацій. У більшості випадêів 
дослідниêи виділяють їх різновиди відповідно до обраноãо 
ними êритерію чи êритеріїв êласифіêації.  

Відповідно до êласифіêації міжнародної міãрації ООН 
виділяють настóпні її різновиди:  

1) іноземці, яêі приїжджають ó êраїнó для навчання;  
2) міãранти, що приїжджають на роботó;  
3) міãранти, що приїжджають для об’єднання або 

створення нових сімей; 
4) міãранти, що приїжджають для постійноãо поселення;  
5) іноземці, яêих допóсêають ó êраїнó з ãóманітарних 

мірêóвань (біженці, особи, що шóêають притóлêó 
тощо) [52, с. 38]. 

З точêи зорó правовоãо статóсó виоêремлюються таêі 
чотири êатеãорії міãрантів: 1) переселенці, що стали ãрома-
дянами êраїни імміãрації; 2) іноземці з постійним дозволом 
на проживання; 3) тимчасові міãранти, що мають візó і 
дозвіл на роботó; 4) нелеãальні імміãранти [152, c. 53]. А з 
точêи зорó тривалості: êоротêотермінові, середньотер-
мінові, довãотермінові та постійні [4, c. 106]. 

Л. Пріс пропонóє виділяти інші чотири типи міãрантів. 
Еміãранти/імміãранти – ті, хто повертається на місце пос-
тійноãо мешêання після певноãо часó, проведеноãо за êор-
доном; діаспорні міãранти – ті, хто переважно виїжджає з 
політичних, реліãійних, орãанізаційних причин; транс-
міãранти – ті, хто не розмежовóють місце походження та 
реãіон прибóття, а таêож періодично рóхаються з êраїни-
еміãрації в êраїнó-імміãрації і навпаêи [104, с. 359-363].  

Наведені вище різновиди міãрацій виділені на основі 
певноãо êритерію для однієї êласифіêації – причини, 
правовий статóс, тривалість. Однаê, розãлядаючи міãрацію 
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яê сêладне соціоêóльтóрне явище, є необхідність в 
запровадженні низêи таêих êритеріїв. Розширена система 
êласифіêації міжнародних міãрацій бóла запроваджена 
саме в óêраїнсьêій соціолоãії. Відповідно до неї є деêільêа 
êритеріїв та виділених на їх основі видів міãрацій: 

- за правовим статóсом міãрація поділяється на 
леãальнó, нелеãальнó та напівлеãальнó;  

- за способом реалізації – на стихійнó, ланцюãовó та 
орãанізованó;  

- за êільêістю міãрантів – осібна, сімейна, ãрóпова;  
- за повторюваністю – епізодична, одинична, повто-
рювана;  

- за êритерієм відстані – внóтрішня та міжнародна;  
- за тривалістю – тимчасова та постійна;  
- за êритерієм добровільності – добровільна, примó-
сова, вимóшена; і  

- за причинами чи цілями – сімейна, політична, релі-
ãійна, етнічна, еêолоãічна, репатріація (реімміãрація), 
освітня, тóристична та еêономічна [117, c. 45]. 
У цій êласифіêації для нас найбільш ціêавою є саме 

міжнародна еêономічна міãрація, яêа своєю черãою поді-
ляється на міãрацію еêономічних біженців та трóдовó 
міãрацію. Саме остання є об’єêтом нашої наóêової 
розвідêи.  

Трóдова міãрація – це міãрація осіб, що внаслідоê 
поãіршення еêономічної ситóації переїжджають на певний 
період часó, виêлючно для тоãо, щоб найнятись на роботó 
та висилати ãроші додомó або робити заощадження для 
матеріальноãо забезпечення своãо існóвання після повер-
нення додомó [117, c. 48].  

Сóчасні наóêовці пропонóють різні принципи розãлядó 
трóдової міãрації. Наприêлад, в рамêах маêросоціолоãіч-
ноãо підходó можна розãлядати міãрацію яê один із 
поêазниêів матеріальноãо блаãополóччя сóспільства, йоãо 
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цілісності та рівноваãи. Зоêрема, вивчаючи наявність ó всіх 
ãромадян óмов для самореалізації ó трóдовій сфері, можна 
висóвати ãіпотезó, що «чим більше сóспільство забезпечóє 
реалізацію запитів своїх членів, чим більшою мірою люди 
задоволені своїм життям, тим меншою є ймовірність фор-
мóвання ó них еміãраційних настроїв» [36, с. 434]. Яêщо ж 
брати до óваãи міêрорівень дослідження міãрації, то тóт 
центральними постають міãраційні настанови та праêтиêи, 
інтереси та потреби, мотиви та чинниêи, проблеми інте-
ãрації та адаптації міãрантів тощо. 

За êритерієм професійно-êваліфіêаційноãо рівня 
міãранта виділяють настóпні види трóдової міãрації:  

1) неêваліфіêованих або низьêої êваліфіêації працівниêів; 
2) міãрація висоêоêваліфіêованих êадрів;  
3) інтелеêтóальна міãрація;  
4) міãрація бізнесменів-інвесторів [117, с. 48-49]. 
Аêтóальність дослідження трóдової міãрації óêраїнсь-

êими дослідниêами зóмовлена низêою змін ó соціальномó, 
політичномó та еêономічномó житті êраїни. Одним із 
досяãнень демоêратизації сóспільноãо життя в незалежній 
Уêраїні стає сêасóвання обмеження на перетин держав-
ноãо êордонó, що, відповідно, і стало причиною ще однієї 
хвилі добровільної міжнародної трóдової міãрації.  

Зі часів проãолошення свободи переміщення особис-
тості яê одної з основних цінностей демоêратичноãо світó, 
в соціолоãічній наóці зростає інтерес до дослідження 
таêоãо видó трóдової міãрації яê інтелеêтóальна міãрація. Ця 
тематиêа аêтивно розпрацьовóється і óêраїнсьêими наó-
êовцями. Наóêові пошóêи ó сфері аналізó інтелеêтóальної 
міãрації є баãатовеêторні, різнопланові та баãаторівневі, а 
відповідно і наóêові дослідження цьоãо явища базóються 
на різноманітних теоретичних підходах, що представлені 
численними авторсьêими позиціями та пропонóють різні 
принципи розãлядó міãрації [155, с. 196-197]. 
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Зі переходом на нові ринêові відносини Уêраїна зітê-
нóлася з низêою серйозних проблем, серед яêих 
центральною є проблема відтоêó висоêоêваліфіêованих 
трóдових міãрантів, що може стати ãальмом для подаль-
шоãо еêономічноãо розвитêó êраїни. В процесах ãлобаль-
ної інтеãрації Уêраїна посідає одне з перших місць ó 
рейтинãó êраїн-донорів з постачання яê інтелеêтóальних, 
висоêоêваліфіêованих êадрів, таê і неêваліфіêованих 
трóдових міãрантів [12]. 

Яê зазначалося вище, процеси міãрації сóпроводжóють 
розвитоê людства з давніх-давен. З оãлядó на це, важливо 
зрозóміти, êоли зароджóється таêе явище яê міãрація в 
Уêраїні та яêі її основні особливості. Отже, щодо історич-
них етапів міãраційних процесів, то в більшості джерел 
знаходимо інформацію про виділення чотирьох хвиль 
еміãрації з Уêраїни [144, 159]. Перша датóється 
êін. XIX – поч. ХХ ст. і бóла виêлиêана малоземеллям і 
перенаселенням. Через браê достовірної інформації, яêа 
стосóвалася цієї хвилі, досить непросто встановити заãаль-
нó цифрó тих, хто залишив батьêівщинó. Одні джерела 
вêазóють, що заãалом до Першої світової війни з Уêраїни 
виїхало близьêо півмільйона чоловіê [151], інші – що за 
оêеан еміãрóвало понад 180 тис. óêраїнців [159], ще в 
інших ця цифра ділиться на 500 тис. óêраїнців з теперішніх 
західних реãіонів і понад два мільйони óêраїнців з тодішніх 
російсьêих óêраїнсьêих ãóберній [20].  

Щодо дрóãої хвилі óêраїнсьêої еміãрації, то вона 
відбóлася після перерви, виêлиêаної першою світовою 
війною та припадає на період з 1920-х по 1930-ті рр. Ця 
хвиля отримала назвó політичної еміãрації, осêільêи з 
êраїни, оêрім селян та робітниêів, виїхали діячі Централь-
ної Ради і національних óрядів, рятóючись від більшовиêів. 
Третя хвиля еміãрації ринóла після Дрóãої світової війни 
(1947-1953 рр.), êоли почали виїжджати діячі національ-
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ноãо рóхó і їхні сім’ї, рятóючись від НКВД. Тобто, йдеться 
про своєрідне повторення історії в êонтеêсті дрóãої та 
третьої хвиль еміãрації. 

Починаючи з сер. 1980 рр. за êордон почали приїж-
джати представниêи четвертої хвилі óêраїнсьêої 
еміãрації, яêа триває і до сьоãоднішньоãо дня. Щодо 
міãрації 80-х рр., то вона мала переважно етнічний та релі-
ãійний хараêтер. З одноãо боêó, інтенсифіêація міжна-
родної трóдової міãрації з Уêраїни, яêа починається власне 
з 1990-их р. пов’язана із сêасóванням обмеження на 
перетин державноãо êордонó в Уêраїні, а з іншоãо – 
більшість людей подалися в дороãó через сêрóтні еêоно-
мічні óмови, що настали після розвалó Радянсьêоãо Союзó 
та особливо заãострились в óмовах сóчасноãо воєнноãо 
протистояння на Сході Уêраїни. 

У êонтеêсті четвертої хвилі міãрації йдеться про два 
óмовні її  періоди:  

1) óмовно до 2000 р. – міãрація таê званих «першовід-
êривачів» нової імміãраційної реальності; 

2) після 2000 р. – переважно ланцюãова міãрація 
першовідêривачів та міãрація тих, хто має з ними 
зв’язêи [33, с. 131-132]. 

О. Ровенчаê наãолошóє, що після анеêсії Кримó та 
російсьêої війсьêової аãресії на Сході Уêраїни почала 
формóватися нова ãрóпа еміãрантів – вимóшені пересе-
ленці. Ця êатеãорія міãрантів може стати новою сêладовою 
сóчасної четвертої хвилі óêраїнсьêої міãрації або навіть 
сформóвати п’ятó [120, c. 163].  

Яê вже бóло зазначено, дрóãа та треті хвилі еміãрацій з 
Уêраїни бóли пов’язані з політичними намірами, а це 
означає заãрозó переслідóвання чи виселення. Відповідно, 
êраїнó поêидали переважно цілими сім’ями. Першó хвилю 
óêраїнсьêої еміãрації істориêи називають трóдовою [151], 
тобто основним мотивом виїздó людей заêордон бóв пошóê 
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більш придатних óмов для праці та поêращення мате-
ріальноãо становища. Теж ж саме можемо сêазати, êоли 
йдеться і про четвертю хвилю óêраїнсьêої еміãрації. Таêож 
яê і в êонтеêсті 4-ої хвилі, основним сóб'єêтом першої 
міãраційної хвилі бóло селянство Західної Уêраїни: 
Заêарпаття, Бóêовини, Галичини [151]. Однаê, з іншоãо 
боêó є і сóттєва відмінність цих міãраційних хвиль одна від 
одної. Яêщо ó першій хвилі міãрант на час своãо пере-
бóвання за êордоном втрачав бóдь-яêий зв'язоê з рідними, 
то на сьоãоднішній день завдяêи розвитêó інформаційно-
êомóніêаційних технолоãій люди можóть спілêóватися й 
бачити один одноãо, незважаючи на велиêó відстань між 
ними.  

Повертаючись до теоретичної основи роботи, а саме 
до êонцепції траснаціональної міãрації, можна ãоворити 
що, через підтримóвання міãрантом різноãо родó зв’язêів із 
залишеною родиною (приїзди міãранта додомó, відвідó-
вання йоãо родичами ó ãостьовій êраїні, телефонні зв’язêи, 
Інтернет-зв’язоê) місце народження міãранта та місце йоãо 
проживання зливається в єдине поле соціальної дії. Тобто 
сóчасна людина може одночасно жити в двох і більше 
світах, формóючи своєю діяльністю «транснаціональний 
простір». 

Отже, особливою хараêтеристиêою останньої четвер-
тої хвилі óêраїнсьêої трóдової міãрації є те, що вона має 
транснаціональний хараêтер. А це означає, що її домінóю-
чою формою є зворотна êоротêо- чи довãотривала тим-
часова міãрація переважно одноãо члена сім’ї, яêий за 
допомоãою різних способів зв’язêó підтримóє êонтаêт з 
тими членами родини, яêі залишилися вдома, тобто 
здійснює транснаціональні сімейні праêтиê. Таêа нова 
форма взаємодії між транс міãрантами [58, с. 31] (міãранти, 
яêі здійснюють транснаціональні праêтиêи) óтворює новий 
вид міãрації – транснаціональнó міãрацію.  
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У êонтеêсті цих ідей з’являється і новий тип сóчасної 
сім’ї – транснаціональна сім’я. Під цим поняттям 
розóміємо сім’ю, яêа одночасно проживає в двох êраїнах і 
продовжóє підтримóвати свої стосóнêи на відстані. 
Наприêлад, дрóжина в Італії, а чоловіê з дітьми в Уêраїні, 
або чоловіê в Польщі, а дрóжина і діти в Уêраїні. Ці роз-
ділені члени сім’ї періодично спілêóються завдяêи інфор-
маційно-êомóніêаційним технолоãіям та можливості наві-
дóвати один одноãо; обмінюються подарóнêами; ті, члени 
родини, яêі залишилися вдома отримóють від члена-
міãранта ãрошові переêази, а міãрант за êордоном отримóє 
таê звані «передачі» з батьêівщини. 

Поняття транснаціональної сім’ї має довãó історію, 
проте сам термін óвійшов до наóêовоãо обіãó зовсім 
недавно. Для позначення цьоãо типó сім’ї таêож вжи-
вається термін трансêордонної сім’ї, виходячи з тоãо, що її 
члени знаходяться по різний біê êордонó. Можемо засто-
сóвати й інший термін – дистантна чи дистанційна сім’я, 
тобто таêа, члени яêої в силó різних причин перебóвають 
на відстані один від одноãо. Проте, варто заóважити, що 
дистантна та транснаціональні сім’ї не є синонімічними 
поняттями, осêільêи члени дистантної сім’ї перебóвають 
один від одноãо на бóдь-яêій відстані, а транснаціональною 
вважається та сім’я, члени яêої живóть по різні боêи дер-
жавноãо êордонó. Тобто поняття дистантної сім’ї є ширшим, 
а транснаціональна сім’я є її специфічним типом. Таêож яê 
синонім до транснаціональної чи дисêантної в наóêовій 
праêтиці вживається поняття мóльтилоêальна сім’я.  

Підсóмовóючи, слід зазначити, що таêа спільнота яê 
транснаціональна сім’я ще раз підтверджóє потребó ó 
виділенні мезорівня соціолоãічноãо аналізó міãрацій, 
осêільêи саме на цьомó рівні можна ãоворити про вдале 
поєднання особистості та сóспільства через зазначенó 
спільнотó.  

 
та їхні наслідêи для сóчасної сім’ї  43 
 

 

Заãалом існóє деêільêа варіацій транснаціональних 
родин. Часто вони є резóльтатом змішаних шлюбів чи 
виниêають внаслідоê зміни êордонів, óтворених нових 
держав (приêладом чоãо є пострадянсьêий простір). До 
цьоãо переліêó належать і родини дипломатів, працівниêів 
транснаціональних êорпорацій та міжнародних орãані-
зацій. Інêоли це навіть наслідоê вимóшених міãрацій, êоли 
членів сім’ї роз’єднóють силоміць. Проте, в сóчасних 
óмовах більшість транснаціональних родин виниêає внас-
лідоê міãрації одноãо із членів сім’ї. Зоêрема, нас ціêавлять 
саме ті óêраїнсьêі сім’ї, в яêих один з батьêів або подрóжжя 
виїхали на роботó за êордон, залишивши дітей в Уêраїні.  

На перший поãляд, нічоãо поãаноãо в існóванні таêих 
сімей немає. Більше тоãо, вони відображені і в правовомó 
аспеêті. Зãідноãо чинноãо заêонодавства, подрóжжя вва-
жається сім’єю і тоді, êоли дрóжина та чоловіê ó зв’язêó з 
навчанням, роботою, ліêóванням, необхідністю доãлядó за 
батьêами, дітьми та з інших поважних причин не прожи-
вають спільно, а таêож дитина належить до сім’ї своїх 
батьêів і тоді, êоли спільно з ними не проживає.  

Революція ó засобах зв’язêó звісно забезпечила міãран-
там реальнó можливість підтримóвати тісний і постійний 
êонтаêт з домівêою. Проте, це не зменшóє відстань між 
батьêами та залишеними дітьми, а просторова дисперсія 
між ними має сóттєвий вплив на родинне життя та на 
процес виховання зоêрема.  

На жаль, проãнози óêраїнсьêих еêспертів щодо масо-
воãо повернення трóдових міãрантів в Уêраїнó не здійсни-
лися. Одні з них доêладóть зóсиль, щоб залишитися в ЄС, 
інші бóдóть переміщатися іншими êраїнами ó пошóêах 
нових заробітêів, а ще інші повернóться з ãотовністю до 
настóпних виїздів [77, с. 84]. Що ж до трóдових міãрантів, 
яêі перебóвають за êордоном ó невизначеномó правовомó 
статóсі, тобто нелеãально, їм перетинати êордон ще важче.  
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Розãлядаючи вплив транснаціональної міãрації на 
трансформацію сóчасної сім’ї, варто зазначити, що 
передóсім це передбачає собою яê фізичний, таê і психо-
лоãічний розрив між членами сім’ї. Тобто йдеться про 
постійнó безпосередню відсóтністю батьêів чи одноãо з 
них ó житті дітей та підлітêів, адже дійсно міãрант може 
впродовж життя переїжджати між двома або й більше 
державами, працювати в одній êраїні, а виховóвати дітей 
зовсім в іншій. 

Зростання дітей ó таêих óмовах дає підстави ãоворити 
про те, що вони при живих батьêах залишаються без 
повноцінноãо батьêівсьêоãо піêлóвання через їх постійнó 
відсóтність. Тобто йдеться про те, що діти трóдових 
міãрантів створюють особливó підãрóпó соціальних сиріт. 
А що саме êриється ó змісті цьоãо поняття розãлянемо в 
настóпномó розділі. 

Отже, ´рóнтовний аналіз теоретиêо-методолоãічних 
основ дослідження міãраційних процесів дає можливості 
зробити настóпні висновêи щодо феноменó міãрації, яêий є 
об’єêтом дослідження баãатьох наóê і томó вимаãає чітêоãо 
оêреслення специфіêи предметноãо поля êожної з них в 
їхньомó дослідженні: 
 політична наóêа (міãраційна політиêа держави); 
 соціальна психолоãія (соціально-психолоãічні 

чинниêи міãрації); 
 соціальна філософія (сóтність та особливості 

сóчасних міãраційних процесів); 
 юридична наóêа (міãраційне заêонодавство, право-

вий статóс міãрантів); 
 статистиêа (веде обліê міãрантів, вивчає мате-

ріали переписів населення, фіêсóє масштаби 
міãрації); 

 еêономіêа (міãрація яê важливий елемент формóва-
ння ринêó робочої сили). 
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Специфіêа предметноãо поля соціолоãії ó дослідженні 
міãрації поляãає ó томó, що в рамêах цієї наóêи вивчається 
яê впливають міãраційні процеси на таêі соціальні сóб’єêти 
яê сам міãрант, йоãо родина, сóспільство (êраїна) еміãрації 
та імміãрації. Оêрім цьоãо, в межах цієї наóêи можливий 
тісний взаємозв’язоê теоретичноãо рівня соціолоãічноãо 
знання та емпіричних досліджень. 

Аналіз наóêової літератóри поêазав, що найваãоміший 
внесоê ó розробêó теоретичних засад дослідження міãрації 
здійснили представниêи саме еêономічної наóêи. Однаê, 
враховóючи те, що більшість зарóбіжних дослідниêів цієї 
ãалóзі виêонóють свої роботи в рамêах міждисцип-
лінарноãо підходó, більшість теорій міãрацій дозволяють 
врахóвати й інші, оêрім еêономічних, аспеêти міãрації. 

Більшість êонцепцій міãрації розробляються на двох 
рівнях: міêро- (рівень оêремої особистості чи домоãоспо-
дарства) і маêрорівні (рівень оêремої держави чи ãрóп 
держав). Однаê, розãляд нами в цьомó розділі міãрантсьêих 
мереж, спільнот та транснаціональної сім’ї, зоêрема, дає 
підставó виділяти і мезорівень, осêільêи емпіричне дослі-
дження цих об’єêтів можливе саме на цьомó рівні. На 
цьомó ж рівні, в рамêах транснаціональної родини наãоло-
шóємо на дітях трóдових міãрантів яê особливо вразливó 
ãрóпó ó сêладі членів таêих родин. Існóє таêож теорія 
світовоãо ринêó праці, яêа розãлядає власне міжнароднó 
трóдовó міãрацію на меãарівні.  

Отже, êласичні та неоêласичні теорії міãрації хоч і 
охоплюють широêе êоло питань, проте їх недостатньо, 
щоб пояснити все різноманіття міãрації. На нашó дóмêó, 
основний недоліê поляãає в томó, що вони досліджóють 
переважно еêономічні причини міãрації і недостатньо 
враховóють взаємозв’язоê даноãо явища з êóльтóрними, 
соціальними, політичними аспеêтами, що обóмовлює 
специфіêó власне соціолоãічноãо аналізó міãрації.  
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Особливó óваãó відведено сóчасним соціолоãічним 
теоріям міãрації, яêі дозволяють аналізóвати сóчаснó 
міãрацію яê невід’ємнó частинó ãлобалізації та соціальної 
трансформації. Зоêрема, однією з теоретичних основ 
дослідження є êонцепція транснаціональної міãрації, 
основні положення яêої дозволяють нам розãлядати в 
основномó міãрацію óêраїнців яê зворотнó êоротêо- чи 
довãостроêовó тимчасовó міãрацію переважно одноãо 
члена сім’ї, яêий підтримóє завдяêи різним способам 
зв’язêó із залишеною вдома родиною сімейні відносини, що 
перетинають êордони. Описано історичні етапи міãрацій-
них процесів, де основнó óваãó звернено на четвертó 
хвилю óêраїнсьêої еміãрації; об´рóнтовано твердження 
про її транснаціональний хараêтер.  

Незважаючи на значнó êільêість пóбліêацій щодо 
оêресленої проблематиêи, доходимо висновêó, що ó 
наóêовомó середовищі до сьоãодні немає єдиноãо визна-
чення поняття «міãрація». З óсіх проаналізованих різновидів 
міãрацій в рамêах теми дослідження для подальшоãо 
розãлядó обрано саме трóдовó міãрацію, під яêою розó-
міємо міãрацію осіб, що внаслідоê поãіршення еêономічної 
ситóації переїжджають на певний період часó, виêлючно з 
метою працевлаштóвання та здійснювати ãрошові пере-
êази додомó або робити заощадження для матеріальноãо 
забезпечення своãо існóвання після повернення додомó. 

Власне подальшими наóêовими розвідêами є розãляд 
феноменó соціальноãо сирітства, яêе зóмовлене четвер-
тою хвилею сóчасної трóдової міãрації óêраїнців. 
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РОЗДІЛ ІІ. ФЕНОМЕН СОЦІАЛЬНОГО  
СИРІТСТВА В СУСПІЛЬСТВАХ-ДОНОРАХ  

МІЖНАРОДНИХ МІГРАНТІВ 

2.1. Соціальне сирітство яê соціоêóльтóрний 
феномен 

Проблема сирітства сьоãодні існóє ó êожній êраїні 
світó і, звичайно, залишається важливим питанням для 
óêраїнсьêоãо сóспільства. Вирішення цієї проблеми ó 
різних державах залежить від цілої низêи фаêторів, серед 
яêих виділяємо соціально-еêономічний розвитоê, політич-
ний óстрій, êóльтóрні традиції тощо. Відповідно до цьоãо, 
шляхи її вирішення таêож різняться за своєю формою та 
змістом.  

Сирiтство є невід’ємним елементом життєдіяльності 
сóспільства на óсіх етапах розвитêó людсьêої цивілізації. 
Розãлядаючи сирітство через призмó допомоãи дітям, 
Н. Павлиê бере за початоê виниêнення цьоãо феноменó на 
території сóчасної Уêраїни часи Київсьêої Рóсі [98, c. 159]. 
Відтаê, можемо припóстити, що сирітство існóвало і 
раніше. Адже в силó стихійних лих, війн чи епідемій діти 
залишалися без батьêів, внаслідоê чоãо ставали сиротами. 
Проте, з іншоãо боêó, сêладно ãоворити про надання допо-
моãи таêій êатеãорії дітей, обов’язêи щодо яêої на Рóсі óже 
бóло поêладено на місцеве дóховенство.  

Сьоãодні під сирітством наóêовці розóміють соціальне 
явище, яêе хараêтеризóє особливий стан дитини, яêа 
тимчасово чи постійно перебóває поза сiмейним оточе-
нням внаслiдоê втрати батьêiв, а таêож дитини, яêа з 
певних причин чи власних інтересiв не може залишатися в 
сiмейномó оточеннi та потребóє захистó чи допомоãи з 
боêó держави [31, с. 10]. Сирiтство бóває двох видів: 
бiолоãічне або природне та соціальне [55, с. 162]. При-
роднi сироти – це ті дiти, яêі залишилися без батьêiв через 
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їхню смерть. Соціальнi сироти – це діти, яêі залишилися 
без належноãо піêлóвання при живих батьêах. Кiльêість 
соцiальних сирiт в Уêраїні сьоãоднi значно перевищóє 
êiльêість тих дiтей, яêі не мають живих батьêiв [163, 
с. 120].  

Соціальне сирітство – відносно нове явище в житті 
сóчасноãо óêраїнсьêоãо сóспільства. Аêтóалізація цьоãо 
феноменó в ХХ ст. свідчить про êризó інститóтó шлюбó та 
сім’ї, яêі не здатні впоратися з сêладними соціально-
еêономічними та сóспільно-політичними реаліями.  

У більшості випадêів, соціальне сирітство є резóльта-
том недостатньої óваãи сóспiльства та êомпетентних ó 
цьомó питанні орãанів державної влади до соцiальних 
проблем тих сiмей, ó яêих є дiти. З іншоãо боêó, воно 
зóмовлене прямим óхилянням або óсóненням батьêів від 
своїх обов'язêів щодо неповнолiтньої дитини. Оêрім тоãо, 
óсêладнює ситóацію з дітьми-сиротами і тенденція до 
порóшення традиційної стрóêтóри ó сóчасних сім’ях. 
Відповідно, масштаби соціальноãо сирітства сьоãодні не 
зменшóються, а зростають, воно таêож набóває новоãо 
виãлядó та різноманітних форм. 

Для подальшоãо аналізó проблем, пов’язаних з 
соціальним сирітством, вважаємо за доцільне передóсім 
розãлянóти сóтність цьоãо поняття, осêільêи, незважаючи 
на посилений інтерес до цієї проблематиêи з боêó 
наóêовців, до сьоãодні не існóє єдиноãо визначення щодо 
цієї теоретичної êонстрóêції. Сам термін «соціальне 
сирітство» набóв своãо поширення ó 50-ті роêи XX ст. а 
йоãо сóть поляãала ó відчóженні та розриві зв’язêів між 
батьêами та дітьми, дефіциті поваãи до дитини, її 
індивідóальності, незахищеності від певних проявів 
середовища [168, с. 850]. 

Сьоãодні соціальне сирітство розãлядають з деêільêох 
позицій – яê соціальне, тимчасове явище, при ліêвідації 
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причин яêоãо зниêне і сама проблема; яê психолоãічний 
феномен самовідчóття та самоóсвідомлення дитиною себе 
одиноêою; яê педаãоãічнó проблемó відсóтності óмов для 
виховання, занедбаності дитини в сóчасномó сóспіль-
стві [98, с. 158].  

Для бiльш ãлибшоãо розóмiння соцiальноãо сирiтства 
наведемо деяêi приêлади йоãо дефiнiцiй. Пiд соцiальним 
сирiтством Т. Красножан, розóмiє «соціальне явище, 
спричинене óхиленням або відстороненням батьêів від 
виêонання батьêівсьêих обов’язêів по відношенню до 
неповнолітньої дитини» [64, с. 122]. Наведене визначення 
є більшою мірою педаãоãічним, ніж соціолоãічним, осêільêи 
основна óваãа зосереджена на моральних аспеêтах 
соцiальноãо сирiтства. 

Ширше визначення соцiальноãо сирiтства пропонóє 
ще один дослідниê Л. Кальченêо. Зãідно автора, це «особ-
ливий соціально-патолоãічний стан дитинства, що хараê-
теризóється наявністю ó сóспільстві дiтей, яêi залишилися 
без пiêлóвання біолоãічних батьêiв, що фаêтично не 
здійснюють своїх обов’язêiв щодо виховання, розвитêó і 
соціалізації власних дітей ó зв’язêó iз соцiально-еêоно-
мiчними, моральними, психолоãо-педаãоãiчними, медич-
ними причинами через відсóтність достатнiх матерiальних, 
фiнансових, соціоêóльтóрних, заãальних соцiальних óмов 
для виêонання батьêiвсьêих обов’язêiв та недостатність ó 
них почóття відповідальності, любові та милосердя» [55, 
с. 167-168]. Яê бачимо, автор ó своємó визначенні апелює 
здебільшоãо до причин виниêнення соціальноãо сирітства. 
До тоãо ж заслóãою дослідниêа є те, що він враховóє яê 
об’єêтивні, таê і сóб’єêтивні причини. 

Дещо інше розóмiння соцiальноãо сирiтства подає 
соціолоã О. Коваленêо. Для неї – це особливий стан 
дитинства, обóмовлений йоãо мiсцем в óмовах певної 
соцiальної стрóêтóри, ó системi соцiальних вiдносин 
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сóспiльства, що розãлядає óсiх дiтей, яêі залишилися без 
належної опiêи та виховання, поза залежнiстю вiд соцiаль-
ноãо статóсó батьêiв [59, с. 9]. Таêе визначення со-
цiальноãо сирiтства аêцентóє на томó, що доãляд за дітьми-
сиротами за óмов відсóтності повноцінної сiм’ї пере-
носиться на сóспільство чи державó. 

Таêож, розãлядаючи соцiальне сирiтство яê соціо-
êóльтóрний феномен, О. Коваленêо пов’язóє йоãо виниê-
нення з послабленням поля соцiальноãо êонтролю з боêó 
таêих базисних соцiальних iнститóтiв яê сім’я та шêола, а 
таêож з порóшенням процесó міжпоêолінної та мiжосо-
бистісної êомóнiêації, обмеженням достóпó до необхiдних 
ресóрсiв і можливостей iндивідóальноãо розвитêó. 

Соціолоã С. Кабанов наводить визначення соцiальноãо 
сирiтства, зãідно яêоãо – це явище, що відбиває ó соціóмі 
стан тих дiтей і підлітêів, що мають бiолоãiчних батьêів, 
позбавлених їх піêлóвання, і одночасно не забезпечених 
належним соціальним захистом з боêó державних 
стрóêтóр і сóспільства [54]. 

Фахівець ó сфері державноãо óправління Л. Кривачóê 
пропонóє оêремо розãлядати поняття ранньоãо соціаль-
ноãо сирітства. За визначенням цієї дослідниці – це 
соцiальне явище, яêе визначається наявнiстю в сóспільствi 
дiтей, віêом від 0 до 3 роêів, яêі позбавленi батьêiвсьêоãо 
пiêлóвання [66]. На дóмêó автора, виоêремлення цьоãо 
поняття може сприяти розробці механізмів запобіãання 
соціальноãо сирітства на ранньомó етапі йоãо проявів. 

Низêа наóêовців виділяє поняття таê званоãо 
прихованоãо соціальноãо сирітства [69, 98, 130], яêе 
«пов’язане з поãіршенням óмов життя сім’ї та падінням її 
моральних засад, óнаслідоê чоãо зростає безпритóльність 
величезної êільêості дітей і підлітêів» [136, с. 5]. На дóмêó 
іншоãо спеціаліста з державноãо óправління Ю. Олифі-
ренêо, приховане соцiальне сирiтство набóває своãо 
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поширення ó формі iнститóалiзації дітей, батьêи яêих з 
рiзних причин не мають можливостi забезпечити їм 
належний доãляд та виховання в домашнiх óмовах [93]. 
Виходячи з цих тверджень, приховане соціальне сирітство 
êриється ó зовні нормальних сім’ях, яêі насправді є 
неблаãополóчними1, а батьêи не справляються з своїми 
основними обов’язêами по вихованню дітей. 

Можна таêож розãлядати таêе явище яê повторне 
соціальне сирітство, яêе на дóмêó Г. Хархана є сêладо-
вою частиною соціальноãо сирітства. Серед основних 
причин виниêнення цьоãо явища щодо êолишніх вихованоê 
інтернатних заêладів автор називає настóпні: 

– психолоãічна неãотовність до материнства; 
– матеріальна та житлова незахищеність; 
– низьêий рівень психосеêсóальної êóльтóри та 
позашлюбне народження;  

– недостатня розвиненість мережі соціальних слóжб, 
яêі надають підтримêó молодим матерям [150, с. 26-28]. 

Тобто Г. Хархан пов’язóє виниêнення повторноãо 
соціальноãо сирітства з відмовою êолишніми вихованêами 
інтернатних заêладів в силó різних причин від своєї 
материнсьêої ролі щодо новонародженої дитини. Проте 
можна не поãодитися з автором, осêільêи вважаємо, що 
повторне соціальне сирітство ширше та ãлибше за своєю 
сóттю явище. Зоêрема, соціальне сирітство може повто-
рюватися в межах прихованоãо соціальноãо сирітства. 
Тобто, через відсóтність позитивноãо сімейноãо досвідó, 
діти з неблаãополóчних сімей, яêі самі не отримóвали 
повноцінноãо батьêівсьêоãо піêлóвання, ó майбóтньомó 
можóть відтворювати неãативні поведінêові праêтиêи своїх 
батьêів. Яê наслідоê, вони повторно породжóють 

                                                            
1 Під неблаãополóчною сім'єю розóміємо сім'ю, яêа через об'єêтивні 
або сóб'єêтивні причини втратила свої виховні можливості, внас-
лідоê чоãо в ній виниêають несприятливі óмови для виховання дитини. 
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приховане соціальне сирітство, але óже в óмовах власної 
сім’ї.  

Розрізняють таêож поняття первинноãо та вторинноãо 
соціальноãо сирітства. Первинне соціальне сирітство 
зóмовлене передóсім деãрадацією інститóтó сім’ї та поãір-
шенням її еêономічноãо становища. Вторинне соціальне 
сирітство формóється двома шляхами: 1) відмовою 
прийомних батьêів від дітей через виявлення в них 
фізичних чи психічних відхилень, відсóтніх або прихо-
ваних ó момент óсиновлення; 2) вилóченням дитини із 
прийомної родини, яêа нездатна виêонóвати належні 
фóнêції по вихованню óсиновленої дитини [71, c. 282-
283]. У дрóãомó випадêó мова йде про прийомнó сім’ю, яêа 
є неблаãополóчною. Для таêої сім’ї óсиновлення є не 
способом задоволення своїх батьêівсьêих інстинêтів, а 
інстрóментом поêращення власноãо матеріальноãо стано-
вища. 

Отже, вторинне соціальне сирітство неãативно 
впливає на подальший розвитоê поверненої дитини, адже 
їй треба заново переживати óсі трóднощі ресоціалізації, 
заново звиêати до óмов проживання в інтернаті, а ãоловне 
таêа дитина вже вдрóãе переживає втратó родини, що 
тяãне за собою психічні травми. При цьомó, можна 
припóстити що добровільне повернення прийомними 
батьêами дитини в інтернат-óстановó після всиновлення є 
більш травматичне для самої дитини, ніж її вилóчення з цієї 
родини óповноваженими на це орãанами, адже в таêомó 
випадêó діти втрачають надію на можливість виховóватися 
ó нормальній сім’ї після невдалої спроби. Натомість, яêщо 
орãани опіêи самі вилóчають дитинó з прийомної родини, 
то остання дала на це підстави. Ця родина моãла виявитися 
неблаãополóчною, не до êінця розóміла відповідальності 
поêладеної на неї тощо. Життя óсиновленої дитини в таêій 
прийомній родині може здаватися для неї жахом, і яê 
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наслідоê, вона сама стає ініціатором своãо повернення в 
стіни дитячоãо бóдинêó, томó її вилóчення відповідними 
орãанами з прийомної сім’ї частêово співпадає з її 
бажаннями. На нашó дóмêó, це може зменшóвати траãізм 
процедóри вилóчення дитини, однаê ці óзаãальнення 
потребóють подальшої емпіричної апробації. 

І. Лопатченêо зазначає, що «при зовні принциповій 
різниці між двома фаêторами появи вторинноãо соціально 
сирітства, можна побачити, що причини формóвання обох 
шляхів заãальні й лежать ó сфері недостатньоãо інститó-
ціональноãо реãóлювання процесів óсиновлення, сóпро-
водó й êонтролю прийомних сімей» [71, с. 283]. Справді, ó 
розвитêó інститóтó прийомної сім'ї з боêó держави наãолос 
зроблено на розробêó системи матеріальноãо стимóлю-
вання родин, що, на дóмêó, автора відрізняється низьêою 
ефеêтивністю, висоêою вартістю та êоротêостроêовістю 
ефеêтó. Томó матеріальні виãоди без емоційно-психоло-
ãічних на це потреб, не можóть бóти достатнім стимóлом до 
всиновлення. 

Існóє ще баãато інших визначень соціальноãо сирітства 
в наóêовомó дисêóрсі. Це поняття може по-різномó 
êонêретизóватися, наповнюватися різним змістом, залеж-
но від êонêретних історичних та соціоêóльтóрних óмов, чи 
від тоãо, на яêó сêладовó аêцентóє автор, яêий пропонóє 
своє визначення. Власне ж визначення соціальноãо 
сирітства наведемо нижче. 

Поряд з визначенням соціальноãо сирітства наóêовці 
працюють над êатеãорією «соціальні сироти». Яê наãоло-
шóє соціолоã О. Коваленêо, це ті «діти, яêі залишаються 
при живих батьêах без належної опіêи й виховання, без 
емоційної підтримêи та óчасті незалежно від їхньоãо офі-
ційно визнаноãо статóсó» [59, с. 4]. Тобто автор вважає, 
що до соціальних сиріт належать не лише ті дiти, чиїх 
батьêiв офіційно в óстановленомó порядêó позбавили 
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батьêiвсьêих прав, а й ті, яêі фаêтично не отримóють від 
батьêiв достатньо необхiдних для їх повноцiнноãо роз-
витêó дóховних та матеріальних блаã. 

Дещо розширює наведене О. Коваленêо визначення 
А. Галатир: це «особлива соціально-демоãрафічна ãрóпа 
дітей, яêі внаслідоê соціальних, еêономічних та морально-
психолоãічних причин лишилися сиротами при живих 
батьêах незалежно від офіційно визнаноãо статóсó сім’ї, 
існóють без необхідної опіêи і виховання, без емоційної 
підтримêи та óчасті» [31, с. 11]. Заãалом óточнення цьоãо 
визначення відбóвається завдяêи виоêремленню причин 
появи соціальних сиріт. 

Розãлядаючи êатеãорію дітей-сиріт, Л. Оліференêо 
вêлючає тóди і тих дiтей, яêi залишилися без пiêлóвання 
батьêів внаслiдоê позбавлення їх батьêiвсьêих прав, 
визнання в встановленомó порядêó батьêiв непрацездат-
ними чи яê таêих, що пропали безвiсти [93, с. 37]. Вихо-
дячи зі змістó визначення, це і є соціальні сироти. Більше 
тоãо, êатеãорію дітей, що в силó різних обставин залиши-
лися без батьêівсьêої опіêи, дослідниця відносить до «дітей 
ãрóпи ризиêó» та наãолошóє на їх потребі в професійній 
соціально-педаãоãічній підтримці. 

Розділяємо дóмêó Л. Кальченêа, яêий вважає, що 
соціальні сироти – це «êатеãорія дітей фаêтично позбав-
лених батьêівсьêоãо піêлóвання та необхідної для їх нор-
мальноãо особистісноãо розвитêó емоційної підтримêи та 
соціальної óчасті, яêі потребóють захистó і допомоãи з 
боêó держави та сóспільства» [55, с. 167]. Автор подає й 
iнше визначення: соціальні сироти – це «діти, ó яêих батьêи 
є живими, але не опіêóються власними дітьми, не надають 
їм необхідної допомоãи і підтримêи, не виêонóють власних 
батьêівсьêих обов’язêів, а часто й зловживають своїми 
батьêівсьêими правами до таêої міри, що залишати з ними 
дітей навіть небезпечно для нормальноãо розвитêó і 
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виховання дитини, а iноді і для її здоров’я та життя» [55, 
с. 165]. Яê бачимо ó дрóãомó випадêó, автор наãолошóє на 
сóб’єêтивних причинах виниêнення соціальноãо сирітства, 
поêладаючи всю відповідальність за блаãополóччя дітей на 
батьêів.  

Говорячи про віêові особливості соціальних сиріт, то ó 
своїх визначеннях більшість дослідниêів до цієї êатеãорії 
відносять дітей віêом до 18 роêів [93, 123, 163], за винят-
êом ранньоãо соціальноãо сирітства. Таêий підхід є достат-
ньо об’єêтивним та заãальноприйнятим. Проте, наслідêи 
неблаãополóчноãо дитинства є довãотривалими та впли-
вають на особистість на всіх етапах її становлення та 
розвитêó впродовж всьоãо життя. 

Треба відзначити, що на заêонодавчомó рівні поняття 
«соціальні сироти» не вживається. Проте ó Заêоні Уêраїни 
«Про забезпечення орãанізаційно-правових óмов соціаль-
ноãо захистó дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьêів-
сьêоãо піêлóвання» [105] визначено настóпні терміни. 
Дитина-сирота – це дитина, в яêої померли чи заãинóли 
батьêи. Діти позбавлені батьêівсьêоãо піêлóвання – 
залишилися без піêлóвання батьêів ó зв'язêó з позбав-
ленням їх батьêівсьêих прав, відібранням ó батьêів без 
позбавлення батьêівсьêих прав, визнанням батьêів 
безвісно відсóтніми або недієздатними, оãолошенням їх 
померлими, відбóванням поêарання в місцях позбавлення 
волі та перебóванням їх під вартою на час слідства, 
розшóêом їх орãанами Національної поліції, пов'язаним з 
відсóтністю відомостей про їх місцезнаходження, трива-
лою хворобою батьêів, яêа перешêоджає їм виêонóвати 
свої батьêівсьêі обов'язêи. А таêож діти, розлóчені із 
сім’єю; підêинóті діти, батьêи яêих невідомі; діти, від яêих 
відмовилися батьêи; діти, батьêи яêих не виêонóють своїх 
батьêівсьêих обов’язêів з причин, яêі неможливо з’ясóвати 
ó зв’язêó з перебóванням на тимчасово оêóпованій 
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території Уêраїни або в зоні проведення антитерорис-
тичної операції та безпритóльні діти. Останнє визначення 
є достатньо широêим та вêлючає в себе праêтично óсі 
можливі причини виниêнення соціальноãо сирітства. 
Зоêрема, можемо ãоворити, що в êатеãорію «діти, яêі 
розлóчені зі сім’єю» можóть зараховóватися і діти трóдових 
міãрантів. 

Ціêавим є підхід до траêтóвання соціальних сиріт В. 
Морозова. Зãідно автора, це діти еêстремальної ситóації, 
без сім’ї, без тóрботи та опіêи батьêів, яêі перебóвають ó 
постiйномó стресi та з недовiрою ставляться до людей, зі 
специфічним поãлядом на життя [80, с. 19]. Автор хараê-
теризóє цих дітей яê «нічиї», «відмовні», «ті, яêих позбóлися», 
«небажані», «поêинóті», «занедбані», «відчóжені», «знедолені», 
«неблаãополóчні», «соціально дезадаптовані», «інтернатні», 
«із дитбóдинêó». Таêож вводить поняття «êомплеêсó 
сироти» та дає йомó визначення – це, сформований 
стереотип непоправності втраченоãо, що породжóє 
невпевненість, тривожність, недовірливість, занепо-
êоєння [80, с. 20]. 

Наведемо ще одне визначення соціальних сиріт, яêе 
пропонóє Л. Кривачóê. За авторсьêим визначенням, це 
«діти позбавленi батьêiвсьêоãо пiêлóвання iз соцiальних 
причин, яêим ãарантовано особливий соціально-правовий 
захист держави та їх статóс підтверджений доêóменталь-
но» [66]. Тобто соціальним сиротам офіційно надається 
статóс «дiти, позбавленi батьêiвсьêоãо пiêлóвання». Проте, 
дослiдниця заóважóє, що безпритóльні дiти не можóть 
бóти наділені цим же статóсом. Можна поãодитися з таêим 
óточненням, осêільêи безпритóльні – це ті діти, яêі не мають 
постiйноãо мiсця проживання. Натомiсть, дiти позбавлені 
батьêiвсьêоãо пiêлóвання можóть проживати яê ó 
неблаãополóчнiй сiм’ї, таê і в державномó заêладі. Більше 
тоãо, безпритóльними можóть і бóти природні сироти. 
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Для визначення êатеãорій дітей, яêих залишили в 
полоãових бóдинêах, ліêарнях, спеціалізованих заêладах, ó 
світовій праêтиці виêористовóють таêі синоніми поняття 
«соціальні сироти», яê «діти, яêих залишили», «діти, від яêих 
відмовилися батьêи», «державні немовлята», «народжені, щоб 
бóти поêинóтими», «вічні новонароджені» тощо [3, с. 7]. 

У êонтеêсті нашої тематиêи в світовій праêтиці таêож 
застосовóють таêі терміни яê «social orphans» та «сhild 
аbandonment». Таê, соціальні сироти («social orphans») – 
це діти щонайменше з одним живим батьêом, але яêі без 
власної провини бóли поміщені в інститóційнó дитячó 
óстановó [181]. Існóє, в основномó, два сімейних середо-
вища (або два типи сімей), з яêих «виходять» соціальні 
сироти: 

- неблаãополóчні (дисфóнêціональні) сім’ї, êоли 
батьêівсьêий обов’язоê не виêонóється належно 
(діти зазнають зневаãи, зловживання та поãаноãо 
поводження); 

- сім’ї, де вони відчóвали тепло та любов, але через 
певні обставини влада їх вилóчила зі своєї родини. Є 
різні причини для цьоãо, серед них – ãостра бідність 
або виховання ó неповній сім’ї – лише одним із 
батьêів (самотній батьêо/матір) із нестійêим 
психічним та емоційним станом здоров’ям (яê-от 
сильною депресією або тривоãою).  

Інший термін «сhild abandonment», що дослівно 
означає «відмова від дитини», вêлючає в себе яê фізичнó 
відмовó – наприêлад, залишення дитини на порозі незнайо-
мої людини, таê і емоційнó відмовó – наприêлад, êоли є 
надмірна зайнятість батьêів або відсóтність фізичноãо 
êонтаêтó чи емоційної підтримêи протяãом тривалоãо 
періодó часó [170].  

Наведені вище терміни більшою мірою відносяться до 
америêансьêої традиції. Щодо інших êраїнах соціальне 
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сирітство на теоретичномó рівні таêож не розробляється. 
В тих же êраїнах, де таêа проблема існóє (Польща, 
Молдова, Кирãизстан) більшою мірою аêцент є на 
праêтичномó її вирішенні, ніж теоретичномó осмис-
ленні [133, 134, 143].  

Підсóмовóючи, слід виоêремити дві êатеãорії дітей, 
яêих можна віднести до соціальних сиріт: 

1. Особлива соціально-демоãрафiчна ãрóпа дiтей, яêі з 
різних соцiальних, еêономiчних, полiтичних, морально-
психолоãiчних причин залишилися сиротами при живих 
батьêах, яêих в óстановленомó чинним заêонодавством 
порядêó позбавили батьêiвсьêих прав, та яêi знаходяться 
пiд захистом держави чи сóспiльства. 

2. Діти, яêі «юридично належать» до своєї родини, 
проте фаêтично позбавленi повноцiнноãо пiêлóвання, 
осêільêи батьêи не виêонóють власних обов’язêiв чи 
зловживають своїми батьêiвсьêими правами, що пере-
шêоджає нормальномó розвитêó дiтей, а iноді і становить 
заãрозó для їх здоров’я та життя [154, с.  88]. 

Зоêрема, сьоãодні виростає ціле поêоління дітей 
трóдових міãрантів, в яêих хоча юридично батьêи є, проте 
вони стиêаються з баãатьма тими ж проблемами, яêі є 
аêтóальними для дітей, чиї батьêи офіційно позбавленні 
батьêівсьêих прав. Виділена дрóãа êатеãорія дає підстави 
відносити до соціальних сиріт і дітей трóдових міãрантів.  

Таêож соціальне сирітство в êонтеêсті міãрації оêрес-
лено яê неофіційне, осêільêи хоч діти трóдових міãрантів і 
розлóчені з батьêами чи одним з них, однаê останні 
офіційно не позбавлені батьêівсьêих прав. Відтаê, в межах 
неофіційноãо соціальноãо сирітства дітей трóдових міãран-
тів вважаємо за потрібне розрізняти таêі йоãо види, яê 
приховане та явне. 

Соціальні сироти – це достатньо широêа та сêладна 
êатеãорія, яêа вêлючає в себе різні ãрóпи дітей. Томó, після 
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визначення сóтності цьоãо поняття вважаємо за доцільне 
розãлянóти наявні типолоãізації соціальних сиріт. 

До основних êритеріїв, завдяêи яêим виділяють 
êатеãорії соціальних сиріт відносять: 1) відмова батьêів від 
дітей, ó томó числі і при їх народженні; 2) відсóтність 
батьêівсьêої тóрботи про дітей, передавання дітей на 
виховання родичам чи іншим чóжим людям при живих 
батьêах; 3) еêономічна та сеêсóальна еêсплóатація дітей ó 
сім’ї; 4) жорстоêе поводження із дитиною (побиття, 
позбавлення їжі, бездоãлядність тощо); 5) стан самих дітей 
(психічні розлади, рання сеêсóальність, бродяжництво, 
проститóція, алêоãолізм, нарêоманія тощо) [140]. Саме 
дрóãó êатеãорію соціальних сиріт бóде розãлянóто в 
êонтеêсті сóчасних міãраційних процесів та їх наслідêів для 
сóспільства заãалом. 

Для порівняння наведемо інший варіант êритеріїв 
êласифіêації соціальних сиріт: напрóженість ó родині, 
виêлиêана різними êритичними обставинами (фінансова 
êриза, розлóчення, поява в сім'ї вітчима або мачóхи тощо); 
насильство в сім'ї; індивідóальні соціально-психолоãічні 
особливості дитини; позашлюбне материнство; неможли-
вість батьêів виêонóвати свої обов'язêи через хворобó [72, 
с. 280]. Запропоновані варіанти є дещо схожими. Таêож 
не важêо помітити, що в обох випадêах виділення êритеріїв 
êласифіêації соціальних сиріт базóється на причинах, 
через яêі дiти залишаються без повноцінноãо батьêiвсь-
êоãо пiêлóвання. 

Типолоãізація соцiальних сиріт, звичайно, óсêлад-
нюється відсóтністю óсталеноãо визначення цiєї êатеãорiї 
дiтей, що бóло продемонстровано нами вище. Аналiз 
наóêової лiтератóри свідчить про те, що поряд з соціаль-
ними сиротами вживаються таêi поняття яê: бездомнi, без-
притóльнi, позбавленi батьêiвсьêоãо пiêлóвання, неповно-
лiтнi ãрóпи ризиêó, «дiти вóлицi». 
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До «дiтей-вóлицi» О. Безпальêо відносить настóпнi 
êатеãорiї дiтей: 

1. Безпритóльні – дiти, яêi не мають постiйноãо мiсця 
проживання ó зв’язêó з втратою батьêiв, асоцiальними 
формами поведiнêи дорослих в сiм’ї та дiти, яêих 
виãнали з домó батьêи. 

2. Бездоãляднi – дiти, яêі мають певне мiсце проживання, 
але вимóшенi перебóвати на вóлицi в резóльтатi мате-
рiальної неспроможностi опiêóнiв (родичiв, бабóсь, 
дiдóсiв); психiчних розладiв батьêів; байдóжоãо став-
лення останнiх до виховання дiтей. 

3. Діти-втіêачi iз виховних óстанов – дiти, що зазнали 
психолоãiчноãо, фiзичноãо та сеêсóальноãо насильства 
в заêладах iнтернатноãо типó та притóлêах. 

4. Діти-втіêачi з зовнi блаãополóчних сiмей – дiти з 
висоêим рiвнем êонфлiêтностi, патохараêтеролоãiч-
ними особливостями, вiдхиленнями ó психiчномó та 
особистiсномó розвитêó. 

5. Діти, що за своїми психолоãiчними ознаêами схильнi 
до постiйноãо перебóвання на вóлицi – діти, позбав-
ленi систематичноãо пiêлóвання; аóтсайдери шêiльних 
êолеêтивiв; дiти з ясêраво вираженими ознаêами важ-
êовиховóваностi, діти з дiаãнозом дромоманiя – схиль-
нiсть до бродяжництва та подорожóвання [13, с. 103]. 
Визначення цьоãо дослідниêа до êатеãорій «дітей 

вóлиці» цілêом підходить і до соціальних сиріт. Але останні 
не обов’язêово є «дітьми вóлиці», адже вони можóть 
фізично проживати ó батьêівсьêомó бóдинêó, проте мати 
тó ж проблемó, що й «діти вóлиці» – відсóтність належної 
опіêи над ними. Тобто, на нашó дóмêó, поняття соціальні 
сироти є більш широêим за своїм змістовним наванта-
женням, ніж поняття «діти вóлиці».  

Класифіêóвати дiтей-сирiт можна і за êритерієм 
соцiальноãо становища, в яêомó вони опинилися. 
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Виходячи з цьоãо можна ãоворити про дві ãрóпи дітей. До 
першої відносять дітей, яêі виховóються в сім’ї. Проте 
наявність фізичноãо місця проживання не свідчить про 
забезпечення належної емоційної підтримêи з боêó 
батьêів, з яêими проживають ці діти. Дрóãó ãрóпó сêла-
дають діти, яêі проживають поза біолоãічною родиною, до 
яêих наóêовці відносять: 1) дітей, що втратили батьêiв 
(через їх смерть); 2) дiти, що залишилися без пiêлóвання 
батьêiв (батьêи позбавленi батьêiвсьêих прав, тимчасово 
обмежені ó своїх правах, знаходяться в місцях позбав-
лення волі; дiти, яêих залишили ó полоãових бóдинêах, 
домах дитини; відібрані ó батьêів); 3) дiти, яêi опинилися ó 
сêладних життєвих обставинах (батьêи не працюють, 
бродяжать, ведóть аморальний спосіб життя тощо) [72, 
с. 166]. Яê бачимо дана êласифіêація не відноситься 
виêлючноãо до соцiальних сирiт, вêлючаючи в себе і 
бiолоãiчних сирiт. Про схильність дітей до перебóвання на 
вóлиці таêож не йдеться. 

Спробó типолоãізóвати саме соціальних сиріт здій-
снила І. Лопатченêо. Виходячи з причин, через яêі діти 
залишилися без батьêівсьêоãо доãлядó, автор óмовно 
поділяє цю êатеãорію дiтей-сирiт на три велиêі ãрóпи. 
Першó ãрóпó сêладають діти, яêі фізично проживають 
разом з рідними батьêами, проте вони не забезпечóють їм 
повноцінноãо пiêлóвання. До дрóãої ãрóпи відносяться дiти, 
яêi проживають поза біолоãічною родиною: 1) дiти, яêi все 
ж ще охоплені сімейними формами виховання шляхом їх 
óсиновлення, опіêóнства, поміщенням в прийомнó родинó 
чи дитячий бóдиноê сiмейноãо типó та 2) дiти, що 
залишилися без бóдь-яêоãо батьêiвсьêоãо пiêлóвання та 
перебóвають в інтернат-óстановах. І третю ãрóпó соцiаль-
них сирiт сêладають абсолютно бездоãлядні та безпри-
тóльнi дiти [72, с. 280-284].  
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Розãлядаючи першó ãрóпó дітей із наведеної êласи-
фіêації, маємо справó із таê званим прихованим 
соціальним сирітством. Дійсно, ззовні виãлядає, ніби 
дитина перебóває ó нормальній сім’ї, проте всередині неї 
можóть відбóватися ті ж дестрóêтивні процеси, яêі 
хараêтерні для соціально неблаãополóчних родин: емо-
ційна відчóженість, несформованість óявлень про сімейні 
ролі, фізична занедбаність, схильність до шêідливих зви-
чоê, бездоãлядність тощо. Відповідно, соціальне сирітство 
ó таêій сім’ї є прихованим, осêільêи відсóтні очевидні 
видимі ознаêи. Яê наслідоê, проблематичним залишається 
і питання щодо підстав для надання допомоãи цим дітям з 
боêó фахівців. 

Яêщо перша підãрóпа дрóãої ãрóпи дітей все ж 
охоплена сімейними формами виховання, завдяêи óси-
новленню, опіêóнствó, перебóванню в прийомнiй родині 
чи дитячомó бóдинêó сiмейноãо типó, то дрóãа підãрóпа – 
це діти, яêі абсолютно залишилися без батьêівсьêоãо 
піêлóвання та перебóвають на вихованні в iнтернатних 
óстановах. Тобто, дрóãа підãрóпа дрóãої ãрóпи соціаль-
них сиріт є більш сêладною, на нашó дóмêó. Можемо 
припóстити, що передання цих дітей на піêлóвання 
держави може бóти пов’язаним з відмовою найближчих 
після батьêів родичів взяти на себе вiдповiдальність за 
їхнє подальше виховання.  

Та ж І. Лопатченêо виділяє оêремі ãрóпи дітей, яêі є 
вихованцями iнтернатних óстанов: 

- відмовні – це малолітні діти, від яêих мати відмови-
лася ще в родильномó бóдинêó; діти ó віці до 3 роêів; 

- підêидьêи – це малолітні діти, яêих переважно батьêи 
залишають ó ãромадсьêих місцях; 

- діти, вилóчені орãанами захистó прав і iнтересiв дітей 
з бiолоãiчних сiмей внаслiдоê прямої заãрози для 
їхньоãо життя і здоров'я;  
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- діти-сироти, яêі повернóлися в інтернатнó óстановó 
після відмови óсиновителів, опіêóнів, піêлóвальниêів, 
прийомних і патронатних батьêів [72, с. 282-283]. 

Щодо третьої êатеãорії соціальних сиріт – тих, 
яêих автор називає бездоãлядними чи безпритóльними, то 
йдеться про êатеãорію «діти вóлиці», яê зазначено вище. 

Найбільш релевантною до нашоãо дослідження є 
êласифіêація І. Лопатченêо. Зоêрема, для нас аêтóальною 
є виділена дослідницею перша êатеãорія дітей, яêа 
відображає приховане соціальне сирітство. Авторсьêе ж 
визначення соціальноãо сирітства враховóє, що оêрім 
віднесення тóди дітей, яêі фізично проживають з батьêами 
і не отримóють належноãо піêлóвання, слід відносити до 
цієї êатеãорії і тих дітей, ó яêих юридично батьêи наявні, а 
фаêтично вони відсóтні протяãом тривалоãо часó і не 
берóть óчасть ó повсяêденномó вихованні.  

К. Тимошенêо вважає, що, внаслідоê поєднання êонê-
ретно історичних óмов і причин поширення сирiтства, ó 
російсьêомó сóспільстві (яêі, на нашó дóмêó, можна 
вважати релевантними i для óêраїнсьêоãо сóспільства) 
переважають таêі êатеãорiї соцiальних сирiт [141, с. 5]: 

- дiти, права батьêiв яêих обмежені сóдом;  
- підопічні дiти, що залишилися без пiêлóвання батьêiв, 
передані пiд опiêó до 14 роêів або пiêлóвання до 18 
роêів ãромадянам або в державні óстанови; 

- безпритóльні діти, яêi не мають батьêiвсьêоãо або 
державноãо піêлóвання; 

- дiти «ãрóпи ризиêó» – це неповнолiтнi, яêi в силó 
різних причин соціально дезадаптовані і схильні до 
девіантної поведінêи. 

Назаãал, ó наóêовомó дисêóрсі простежóється чітêий 
розподіл понять «сирота» і «соціальний сирота». Більшість 
дослідниêів êатеãорію «соціальних сиріт» вêлючають в 
поняття «діти-сироти» (біолоãічні, природні сироти). На 
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нашó дóмêó, таêе розмежóвання є доцільним, осêільêи дає 
можливість розãлядати соціальне сирітство яê неãативний 
соціальний феномен.  

Проблема соцiальноãо сирiтства є сêладною та баãато-
аспеêтною, і яê наслiдоê, має міждисциплiнарний хараêтер 
та досліджóється баãатьма наóêами соціоãóманітарноãо 
блоêó. Кожна з наóê досліджóє соціальне сирітство, 
виходячи з своїх êонцептóальних і методолоãічних основ.  

Таê, наприêлад, правовий аспеêт дослідження 
соціальноãо сирітства поляãає ó виявленні фаêтiв порó-
шення êонститóційноãо права ó дітей на сiмейне виховання 
та батьêiвсьêе пiêлóвання через встановлення причин 
виниêнення цьоãо явища. У педаãоãіці основна óваãа зосе-
реджена на підборі правильноãо стилю виховання, яêий не 
зводиться до êонтролю за поведінêою дитини, а має 
базóватися на збереженні та підтримці ãармонійноãо 
зв’язêó між дітьми та дорослими. Психолоãи більшою 
мiрою зосереджóються на вивченні рiвня тривожності ó 
дiтей з неблаãополóчних cімей та пошóêó можливих шляхів 
запобіãання деформації відносин дітей сиріт (в томó числi, 
і соціальних сиріт) з людьми, яêі їх оточóють. Велиêó 
êористь можóть принести і історичні дослідження, яêі 
дозволять виêористати позитивний досвід боротьби з 
соціальним сирітством óже на сóчасномó етапi йоãо 
поширення. З позицiй соцiальної медицини соцiальне 
сирітство розãлядають яê наслідоê різних соціальних 
потрясінь, що виниêають ó сóспільстві. З iншоãо боêó, 
соціальне сирітство є само по собi таê званою «соціальною 
хворобою» сóспільства, поêазниêом нестійêості внóтріш-
ньої стрóêтóри сім’ї тощо [22]. 

Специфіêа соціолоãічноãо підходó до дослідження 
цьоãо феномена поляãає ó êомплеêсномó вивченні соціаль-
ноãо сирітства: причин неблаãополóччя родин та дитячої 
бездоãлядності, специфіêи життя соціальних сиріт, 
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соцiальних наслiдêів позбавлення дiтей батьêiвсьêої опiêи, 
роль держави в життi соціальних сирiт тощо. Крiм тоãо, в 
рамêах соціолоãії можна досліджóвати і соціально-еêоно-
мічний аспеêт явища – побóтові óмови, в яêих опинилися 
діти-сироти та їх вплив на розвитоê дитини чи підлітêа.  

Оêрім власне соціолоãії, тема соціальноãо сирітства 
може бóти об’єêтом дослідження баãатьох спеціальних та 
ãалóзевих соціолоãічних дисциплін. Більшість наóêов-
ців [66, 136, 169] виоêремлюють соціолоãію дитинства яê 
самостійнó ãалóзь соціолоãічної наóêи в дослідженні 
соціальноãо сирітства. Ця ãалóзь завдяêи інтеãративній 
фóнêції дає можливість розãлянóти соціальне сирітство яê 
цiлiсне явище, враховóючи історичні, соцiальні, êóльтóрні, 
еêономічні та психолоãічні чинниêи, що впливають на йоãо 
поширення ó сóспільстві.  

 
 
2.2. Концептóальні підходи до вивчення соціальноãо 

сирітства в межах соціолоãії дитинства 

Соціолоãія дитинства – порівняно молода ãалóзь знання, 
томó сóчасне соціолоãічне розóміння дитинства синтезóє 
дані, наêопичені іншими наóêами: етноãрафією, соціаль-
ною філософією, філософією, історією, юриспрóденцією і 
т.д. Орãанізаційне оформлення соціолоãії дитинства ó 
самостійнó соціолоãічнó дисциплінó відбóлося таêож 
відносно недавно. У 1996 р. в Києві при Уêраїнсьêомó 
інститóті соціальних досліджень відêрився «Центр дослі-
дження дитинства», а на XV Всесвітньомó соціолоãічномó 
êонãресі в стрóêтóрі Міжнародної Соціолоãічної Асоціації 
óтворено спеціалізований дослідницьêий êомітет «Соціо-
лоãія дитинства». 

Сóчасні вітчизняні та зарóбіжні дослідниêи дитинства в 
соціолоãічній перспеêтиві вивчення дитинства представ-
ляють двома відносно самостійними напрямêами аналізó. В 
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рамêах першоãо напрямêó дитинство розãлядається яê 
певна êóльтóрно-історична цінність. В рамêах іншоãо 
напрямêó дитинство розãлядається яê соціоêóльтóрне 
явище, яê частина соціальної стрóêтóри сóспільства [86]. 

Дослідниця К. Тимошенêо пропонóє для розãлядó 
деêільêа соціолоãічних парадиãм вивчення дитинства: 

- розãляд дитинства яê особливоãо «племені», зі своєю 
особливою êóльтóрою, мовою, іãровими традиціями, 
що не має писемності і містить в собі баãато 
архаїчних елементів; 

- розãляд дитинства яê соціальної меншини, анало-
ãічне ãендерним, расовим, соціально-еêономічним і 
етнічним меншинам; 

- проблема марêóвання соціальноãо просторó дитин-
ства яê визнаноãо êомпонента всіх соціальних 
стрóêтóр (де, яê і в яêомó саме статóсі діти берóть 
óчасть ó ãромадсьêомó житті, яê це позначається в 
членóвання життєвоãо шляхó); 

- вивчення дисêóрсів, яêі виробляють і видозмінюють 
ідею дитини і дитинства [141]. 

Яêщо перші два підходи, запропоновані К. Тимошенêо, 
дають підстави розãлядати дитинство тільêи яê певнó 
êóльтóрнó цінність, то в рамêах двох настóпних парадиãм 
можна досліджóвати різні аспеêти розвитêó дітей в стрóê-
тóрі сóспільства, а в нашомó випадêó соціальних сиріт яê 
соціальних сóб’єêтів. Проте, жодна з цих парадиãм не є 
самодостатньою і основоположною для розóміння таêоãо 
баãатоаспеêтноãо питання яê соціальне сирітство. 

Важливó роль ó становленні соціолоãії дитинства 
відіãрав соціолоã І. Кон, чиї роботи спираються на 
істориêо-етноãрафічні дослідження, яêó він óмовно 
називає «етноãрафією дитинства». А óже ó 1982 р. вчений 
висóває положення про те, що саме апарат соціолоãії є 
найбільш пристосованим до міждисциплінарноãо синтезó 
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різних наóê про дитинство. Мова йде про óтворення 
особливої ãалóзі соціолоãії, про її самостійність ó 
порівнянні з іншими ãалóзями. 

І. Кон пропонóє досліджóвати три автономних аспеêти 
дитинства: 

1) становище дітей ó сóспільстві (соціальний статóс, 
спосіб життєдіяльності, відносини з дорослими, інститóти і 
методи виховання);  

2) символічні образи дитини ó êóльтóрі і масовій 
свідомості, соціонормативні óявлення про віêові 
властивості, êритерії зрілості;  

3) êóльтóра дитинства (внóтрішній світ дитини, 
спрямованість її інтересів, дитяче сприйняття дорослоãо 
сóспільства, фольêлор) [68, c. 151]. 

На нашó дóмêó, запропоновані І. Коном теоретичні 
положення можóть ляãати в основó приêладних дослі-
джень соціальноãо сирітства яê важливої êатеãорії соціо-
лоãії дитинства.  

Фóндаментальна та баãатоаспеêтна база соціолоãії 
дитинства яê самостійної соціолоãічної наóêи дає змоãó 
враховóвати історичні, соціальні, êóльтóрні, еêономічні та 
психолоãічні фаêтори, що впливають на йоãо поширення. 

Дослідниê О. Коваленêо, досліджóючи соціальне 
сирітство в аспеêті соціолоãії дитинства, наãолошóє на 
необхідності орãанічноãо поєднання соціально-еêономіч-
ноãо та êóльтóрно-ціннісноãо підходів до дослідження 
соціальноãо сирітства. Наприêлад, в рамêах соціально-
еêономічноãо підходó, можна розãлядати проблемó 
взаємозв’язêó між соціально-психолоãічною атмосферою 
в родині та соціально-еêономічними óмовами їх прожи-
вання. Ціннісно-êóльтóрний підхід дозволяє вивчити 
способи дитинства ó свідомості сóспільства, символічний 
простір, що формóє ставлення сóспільства й батьêів до 
дітей, а таêож хараêтер і зміст виховних дій. Таêе 
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поєднання, на дóмêó дослідниці, дозволяє розãлядати 
соціальне сирітство в широêомó розóмінні – яê соціоêóль-
тóрне явища, обóмовлене соціально-еêономічними та 
êóльтóрно-ціннісними фаêторами, що створюють ціліснó 
системнó єдність. О. Коваленêо вважає, що саме в таêомó 
розóмінні соціальне сирітство має вистóпати в яêості 
об’єêта соціолоãії дитинства [59].  

Комплеêсний соціолоãічний аналіз соціальноãо сиріт-
ства, яê і бóдь-яêоãо іншоãо явища, неможливий без звер-
нення до історії дослідження цьоãо явища. А. Сóходоль-
сьêа виоêремлює емпіричний, мобілізóючий, êритичний та 
еêспериментально-пошóêовий історичні етапи дослідже-
ння соціальноãо сирітства [130, с. 191-193]. Таê, напри-
êінці XIX ст. розпочався таê званий «емпіричний» період 
вивчення соціальноãо сирітства, де особливó óваãó в 
дослідженнях приділяли висоêомó рівню смертності дітей-
сиріт. Соціолоãічні дослідження в цей час не бóли 
значимими, осêільêи бóли лоêальними та зводилися до 
пошóêó причинно-наслідêових зв’язêів смертності дітей ó 
притóлêах. Психолоãічні проблеми, з яêими стиêаються 
діти в інтернатах таêож не досліджóвалися. Особливоãо 
значення набóвають демоãрафічні дослідження, основна 
заслóãа яêих поляãає в розробці першооснов методоло-
ãічноãо інстрóментарію для вивчення соціальноãо сиріт-
ства. Дослідниця зазначає, що в сóêóпності це бóло 
наêопичення досвідó та різнорідних лоêальних даних, яêі 
не сóпроводжóвалися їх цілеспрямованою системати-
зацією. 

У ХХ ст., а саме в повоєнні роêи, розпочинається 
«мобілізóючий» етап міждисциплінарних досліджень проб-
лем соціальноãо сирітства. В цей період основна óваãа 
наóêовців бóла зосереджена на аналізі виховання дітей-
сиріт в інститóційних óстановах, можливості їх постінтер-
натної адаптації ó сóспільстві, попóляризації сімейних 
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форм виховання. Саме ó цей період бóло значно вдосêо-
налено методичний інстрóментарій демоãрафічних дослі-
джень М. Птóхою, яêий вперше наóêово об´рóнтóвав 
схемó та методи вивчення демоãрафічних явищ та 
процесів. 

Зі середини ХХ ст. розпочався «êритичний» період 
досліджень соціальноãо сирітства, яêий хараêтеризóється 
розробêою нових методиê роботи з дітьми-сиротами та 
сóпроводжóвався проведенням еêспериментальних дослі-
джень щодо визначення оптимальних форм виховання для 
цих дітей. Хараêтерною рисою цьоãо періодó таêож є 
застосóвання дисêóрсивноãо (мовноãо) аналізó, яêий 
передбачає сóêóпність заходів вивчення та формóвання 
певноãо сóêóпноãо óявлення по теêстó та емоційномó 
забарвленню мови досліджóваноãо періодó» [130, с. 193]. 

І останній період, яêий А. Сóходольсьêа визначає яê 
«еêспериментально-пошóêовий», хараêтеризóється дослі-
дженнями дитинства та соціальноãо сирітства, резóльтати 
яêих носять не лише теоретичний хараêтер, але й êомп-
леêсно впроваджóються на праêтиці, в томó числі і на 
заêонодавчомó рівні. 

Слід відзначити, що виділений дослідницею еêспери-
ментально-пошóêовий етап дослідження соціальноãо 
сирітства триває й досі, осêільêи, яê вже бóло зазначено 
нами, до сьоãодні немає єдиноãо траêтóвання соціальноãо 
сирітства, відсóтня êласифіêація соціальних сиріт, нероз-
роблено жодних êритеріїв розмежóвання блаãополóчної 
сім’ї від неблаãополóчної, відсóтні ефеêтивні превентивні 
заходи профілаêтиêи соціальноãо сирітства тощо. 

Соціальне сирітство – сêладний баãатофаêторний 
феномен і, відповідно, може хараêтеризóватися в рамêах 
різноманітних теоретичних підходів, яêі виêористовóються 
ó різних ãалóзях соціолоãічноãо знання. І. Осипова про-
понóє до розãлядó особливості дослідження соціальноãо 
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сирітства з позицій об’єêтивістсьêих та сóб’єêтивістсьêих 
соціолоãічних êонцепцій [96, 97].  

Основна ідея стрóêтóрноãо фóнêціоналізмó поляãає в 
томó, що сóспільство яê система сêладається з елементів, 
яêі певним чином пов’язані між собою і яêі в сóêóпності 
дають щось більше, ніж просто їх сóмó. Кожен з цих 
елементів, виêонóючи властиві тільêи їм фóнêції, забез-
печóє рівноваãó сóспільноãо орãанізмó. Основним проявом 
порóшення роботи соціальної системи вистóпають дис-
фóнêції базових елементів, серед яêих важливе місце 
займає сім’я. Отже, застосовóючи стрóêтóрно-фóнêціо-
нальний підхід до сім’ї, можемо розãлядати, яêе вона 
займає місце серед інших базових інститóтів ó сóспільстві 
та її фóнêції в ньомó. Специфіêа аналізó соціальноãо 
сирітства в межах цьоãо підходó поляãає ó йоãо розãляді 
êрізь призмó сімейних дисфóнêцій. 

Посилаючись на роботи Е. Дюрêãейма і Р. Мертона, ó 
ãалóзі соціолоãії девіантної поведінêи І. Осипова розãлядає 
соціальне сирітство яê прояв аномії. Масове несприйняття 
соціальних норм призводить до деãрадації інститóтó бать-
êівства, в резóльтаті чоãо іãнорóються традиційні сімейні 
фóнêції. Зãідно автора, в рамêах теорій вторинної девіації, 
яêі з’явилися в дрóãій половині XX ст., можна виділити і 
cóб’єêтивістсьêий підхід до аналізó соціальноãо сирітства 
яê відхилення, де воно постає яê соціальний êонстрóêт, 
стиãма чи ярлиê [96, 97]. 

Зãідно теорії аномії, можемо припóстити, що заãост-
рення проблеми соціальноãо сирітства в сóчасній Уêраїні 
обóмовлено аномізацією всьоãо сóспільства, яêа поси-
люється в óмовах швидêих соціальних змін. Зоêрема, різні 
прояви аномальної поведінêи батьêів, яêі прямо чи 
опосередêовано ведóть до збільшення êільêості соціаль-
них сиріт, може бóти пояснена саме ãромадсьêою 
деморалізацією, пов’язаною з падінням еêономічних 
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поêазниêів розвитêó êраїни, масовим безробіттям, зміною 
соціальних ідеалів, деãрадацією сімейних цінностей, êоли 
дитина перестає бóти найбільшою цінністю сім’ї. 

Продовжóючи розãляд соціальноãо сирітства ó розрізі 
об’єêтивістсьêих êонцепцій, можемо припóстити, що, ó 
зв’язêó з послабленням батьêівсьêоãо êонтролю ó сім’ях, 
яêі опинилися ó сêладних життєвих обставинах, соціальні 
сироти можóть вдаватися до девіантної поведінêи. З 
іншоãо боêó, зóмовити антисóспільнó поведінêó ó цих дітей 
може і обмежений достóп до визнаних сóспільством 
засобів досяãнень мети. Наприêлад, для забезпечення собі 
достойноãо рівня життя необхідно отримати відповіднó 
освітó, на отримання яêої, своєю черãою, потрібні êошти. 
Велиêа частина дітей, яêі позбавлені батьêівсьêоãо 
піêлóвання тим самим позбавлені баãатьох матеріальних 
блаã, що є перешêодою в можливості реалізації постав-
леної мети. Томó цілêом ймовірно, що для досяãнення 
матеріальноãо óспіхó соціальні сироти можóть вдаватися 
до дестрóêтивних поведінêових праêтиê.  

Соціальне сирітство слід розãлянóти таêож ó êонтеêсті 
êатеãорій фóнêція-дисфóнція, запропонованих своãо часó 
Р. Мертоном. Таê, поява соціальних сиріт може бóти 
пов’язана з дисфóнêціональністю сóчасної сім’ї. Наслідêом 
цьоãо є сóспільне переосмислення та іãнорóвання тради-
ційних сімейних фóнêцій, що породжóє стан аномії не 
тільêи в середовищі сім’ї, а й всьоãо сóспільства. З оãлядó 
на це, соціальне сирітство яê відхилення вистóпає проявом 
аномічноãо станó в сóчасній родині. 

У рамêах стрóêтóрноãо фóнêціоналізмó особлива óваãа 
таêож приділяється нормативній системі сóспільства, що 
реãóлює йоãо процеси та захищає від впливó зовнішніх 
чинниêів. Осêільêи цінності традиційно вважаються 
основним реãóлятором сóспільних відносин, то важливо із 
заãальноãо êонтеêстó цінностей вибрати ті, яêі мають 
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пряме відношення до соціальноãо сирітства. В цьомó 
випадêó можемо ãоворити про ймовірнó змінó традиційних 
óявлень щодо сім’ї, зоêрема втратó цінності дітей яê основ-
ноãо джерела позитивних емоцій для батьêів, замінó мате-
ринсьêої доброти та ніжності на жіночий êар’єризм, 
толеризацію сóспільної дóмêи щодо соціальноãо сирітства 
тощо. 

Таêим чином, застосóвання об’єêтивістсьêих êонцеп-
цій дає нам велиêий простір для аналізó соціальноãо 
сирітства з позицій стрóêтóрно-фóнêціональноãо підходó. 
В рамêах зазначеноãо підходó передбачається аналіз місця 
соціальноãо сирітства в системі соціальних відносин, а 
таêож тих фóнêцій, яêі воно виêонóє. Зоêрема, феномен 
соціальноãо сирітства може розãлядатися яê наслідоê 
зростання дисфóнêціональності сóчасних сімей, що в 
своєю черãою, є проявом соціальної аномії та трансфор-
мації ціннісної системи сóспільства. 

Аналіз сóб’єêтивістсьêих підходів до дослідження 
феноменó соціальноãо сирітства І. Осипова починає з 
теорії «наêлеювання ярлиêів» Е. Лемерта та Г. Беêêера [97, 
с. 19-22]. У центрі їх êонцептóальних побóдов знаходиться 
ідея про êонвенційнó природó соціальної норми, яêа 
сóттєво варіюється від епохи до епохи і навіть залежить від 
êонêретної особистості. З оãлядó на це, постає настóпне 
питання: яêим êритерієм має відповідати сім’я, щоб вона 
вважалася нормою, тобто блаãополóчною, а не дисфóнê-
ціональною, в томó числі і êоли йдеться про Уêраїнó та її 
соціально-еêономічнó ситóацію. Більше тоãо, плюралізація 
життєвих стилів ó сóчасномó демоêратичномó світі óсêлад-
нює чітêе розмежóвання: де норма, а де патолоãія ó сім’ї. 
Томó поставити питання про втрóчання навіть в 
неблаãополóчнó сім’ю доволі сêладно, осêільêи êожен має 
право виховóвати своїх дітей, виходячи з власних 
переêонань. 
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Виходячи з позицій зãадóваної теорії, «соціальний 
сирота» може розãлядатися яê соціальний ярлиê, яêий 
леãêо набóти, але позбóтися від яêоãо досить сêладно. 
Значнó роль в процесі йоãо придбання відіãрають різні 
стереотипи сирітства щодо походження сиріт, їх 
зовнішньоãо виãлядó, моделей поведінêи, óявлень про 
життєві перспеêтиви тощо. Соціальне сирітство яê спосіб 
життя стає своєрідною захисною реаêцією від нападó з 
боêó оточення, яêе чеêає від сиріт сформованої стерео-
типами поведінêи, тоді яê останні просто берóть на себе 
цю новó соціальнó роль. Це змóшóє дітей з неблаãопо-
лóчних сімей шóêати собі нових знайомих, яêі опинилися в 
аналоãічній ситóації. Для таêих ãрóп дітей здебільшоãо 
хараêтерна сильна внóтрішня солідарність та ізольо-
ваність від зовнішньоãо світó, внаслідоê чоãо вони можóть 
сприйматися яê небезпечні.  

Звертаючись до драматóрãічноãо підходó І. Гофф-
мана [173], інтернатні óстанови є своєрідним театром, 
всередині яêоãо відбóвається розіãрóвання ролей: вихо-
вателі і вчителі допомаãають сиротам в їх соціалізації, 
вихованці є слóхняними óчнями, а держава – тóрботливим 
патронатом, що вирішóє проблеми ефеêтивності виховної 
діяльності. Можемо ãоворити про óніфіêацію принципів 
виховання і навчання в інтернатних óстановах, яêа стає тóт 
найбільш помітною внаслідоê відсóтності бóдь-яêої 
позитивної альтернативи наявним інститóтам соціалізації. 
Утворений ваêóóм заповнюється óтворенням нефор-
мальних референтних ãрóп всередині інтернатó. Вплив та 
авторитет цих ãрóп сприяє аêтивномó просóванню своїх 
цінностей та хараêтеризóється відносною простотою їх 
засвоєння.  

Отже, теоретичні положення символічноãо інтераêціо-
нізмó, в рамêах яêоãо і розвивається драматóрãічний підхід, 
дозволяють вивчати особливості соціалізації соціальних 
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сиріт, їхні êомóніêації, дії в придбанні ролей, виниêнення 
стереотипів в дитячомó віці тощо. 

Інтерпретація соціальноãо сирітства можлива і з 
позицій біхевіоризмó [96]. Це напрям, яêий виниê в амери-
êансьêій соціолоãії та психолоãії і став однією з підстав 
формóвання таê званої “поведінêової” парадиãми в соціо-
лоãії. У цьомó êонтеêсті, поведінêові праêтиêи батьêів 
соціальних сиріт станóть для них основним фаêтором 
соціалізації, осêільêи сім’я є базовим інститóтом первинної 
соціалізації. Яê наслідоê, батьêи, яêі не спроможні забез-
печити дітям належної опіêи не сприятимóть їх сімейній 
óспішності ó подальшомó. Це стає основним чинниêом 
повторноãо соціальноãо сирітства, що відтворюється 
внаслідоê засвоєння неãативних поведінêових праêтиê. З 
іншоãо боêó, повторне соціальне сирітство може виниêати 
внаслідоê таêих неãативних внóтрішньосімейних явищ, яê 
насильство, алêоãолізм батьêів, нехтóвання потребами 
дітей тощо. Отже, поведінêа соціальних сиріт з позицій 
біхевіоризмó слід розãлядати за схемою стимóл-реаêція. 
Тобто, це розóміння поведінêи яê сóêóпності реаêцій 
(відповідей) на вплив зовнішньоãо середовища (стимóлів), 
а в нашомó випадêó на вплив батьêівсьêої поведінêи.  

Наближення об’єêтивістсьêих та сóб’єêтивістсьêих 
соціолоãічних êонцепції  можливе в теорії соціальноãо 
êонстрóêтивізмó і, передóсім, ó êонцептóальних побóдовах 
П. Бóрдьє [96; 97, с. 27]. Вони дозволяють пояснити 
стійêість поведінêових праêтиê сиріт та їх відтворення. 
Таê, ãабітóс, яêим позначаються сформовані в óмовах 
певноãо соціальноãо середовища поведінêові праêтиêи, 
має властивість встановлювати своєрідні фільтри, яêі 
пропóсêають лише тó інформацію, яêа підтримóвала б 
збереження певноãо êласó (в нашомó випадêó соціальних 
сиріт) [21]. Бóдь-яêа інформація, здатна поставити під 
сóмнів вже наêопичений життєвий досвід, фільтрóється. У 
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випадêó з соціальними сиротами формóвання подібноãо 
ãабітóсó посилюється відсóтністю бóдь-яêих альтернатив, 
здатних êомпенсóвати неãативний вплив життєвоãо 
досвідó. 

Отже, розãлянóті соціолоãічні підходи до вивчення 
соціальноãо сирітства є, на нашó дóмêó, доцільними з 
позицій їх пізнавальних можливостей, осêільêи дозво-
ляють досліджóвати це явище яê на маêрорівні (об’єêти-
вістсьêі підходи), таê і врахóвати сóб’єêтивні аспеêти йоãо 
виниêнення та поширення (сóб’єêтивістсьêі підходи). 

Ще одна теорія – теорія соціальноãо обмінó – втілює 
спроби встановити зв’язêи між маêро- і міêрорівнями 
соціальної реальності. Теоретичні положення зãаданої 
теорії бóли розроблені америêансьêими соціолоãами 
Дж. Хомансом та П. Блаó. Варто відзначити, що êоріння 
зãадóваної теорії лежать в теоретичномó напрямêó, яêий 
називається біхевіоризм. Отож, теорія соціальноãо обмінó 
зображóє соціальний світ та людинó ó ньомó яê діючоãо 
óчасниêа різних обмінних операцій, в резóльтаті здійс-
нення яêих вона отримає очіêóванó винаãородó. Особисті 
інтереси, яê наãолошóвав Дж. Хоманс, є óніверсальною 
спонóêою, яêа рóхає світом [124, с. 324]. У êонтеêсті 
соціальноãо сирітства слді застосóвати ці положення для 
дослідження мотивів та óстановоê батьêів, яêі не виêо-
нóють основні батьêівсьêі обов’язêи щодо виховання дітей 
та яêó це має для них цінність і праêтичнó віддачó.  

Процедóра óсиновлення дітей може розãлядатися яê 
своєрідна «обмінна óãода» таêож зãідно положень теорії 
соціальноãо обмінó. Прийомні батьêи здійснюють свої 
фóнêції за певнó винаãородó. Варто додати, що цінність 
бóдь-яêоãо обмінноãо аêтó не обов’язêово визначається 
матеріальною виãодою. Все залежить від очіêóвань 
особистості. Тобто, є прийомні батьêи, яêі дійсно берóть 
дітей на виховання через матеріальнó допомоãó, яêа 
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виплачóється державою, але є й таêі, для яêих більшою 
цінністю є самі діти та можливість реалізóвати себе яê 
батьêи, незважаючи на матеріальнó êорисність.  

Соціальне сирітство в êонтеêсті соціальної еêсêлюзії 
розãлядає М. Астоянц. Авторêа вважає, що несправедливо 
розãлядати тільêи еêономічний аспеêт соціальноãо виêлю-
чення та наãолошóє на важливості врахóвання і йоãо соціо-
êóльтóрних аспеêтів. Під соціальною еêсêлюзією дослі-
дниця розóміє «баãатовимірний êóмóлятивний процес, що 
порóшóє соціальні зв’язêи індивідів (ãрóп) і перешêоджає 
їх óчасті в житті сóспільства, а таêож стан знедоленої 
людини індивідів (ãрóп), що виниêає внаслідоê цьоãо 
процесó» [7]. Виходячи з цьоãо, діти, яêі при живих батьêах 
вимóшені жити не вдома, а в дитячих бóдинêах чи 
інтернатах, в бóдь-яêомó випадêó відчóвають розірваність 
зв’язêів із сóспільством. І навіть незважаючи на те, що 
сьоãодні інтернатні óстанови не є повністю заêритими, 
ізоляція дітей від сóспільства, йоãо êóльтóрних цінностей 
все ж зберіãається. Вважаємо за потрібне додати, що 
соціальнó еêсêлюзію випробовóють на собі й ті діти, яêі 
проживають в неблаãополóчній родині, осêільêи через 
невідповідальність батьêів вони позбавлені баãатьох 
матеріальних та дóховних ресóрсів для óспішної 
соціалізації. 

Отже, діти-сироти (соціальні сироти) знаходяться в 
зоні ãлибоêої еêсêлюзії, осêільêи не забезпечені óсіма 
типами ресóрсів óже з самоãо ранньоãо дитинства, на 
відмінó від інших низьêоресóрсних ãрóп сóспільства. 
Більше тоãо, ці êатеãорії дітей мають мало шансів на 
отримання всьоãо êомплеêсó необхідних їм ресóрсів і в 
подальшомó, що створює ситóацію таê званої безнадій-
ності та не сприяє їхній соціальній інêлюзії. 

Основнó óваãó ó дослідженні соціальноãо сирітства ó 
роботі заêцентовано на пізнавальних можливостях 
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феноменолоãічноãо підходó, яêий став однією з її теоре-
тичних основ. З цих позицій розãлянóто соціальне сиріт-
ство в êонтеêсті таê званоãо життєвоãо світó, тобто ó 
повсяêденномó світі рóтини, ó яêомó дитина живе щодня та 
перебóває в постійних соціальних êомóніêаціях [158, 
с. 105]. У межах цьоãо виділено особливість повсяê-
денноãо життя дітей трóдових міãрантів – «дитинство без 
сім’ї» – тобто дитинство, в яêомó батьêи або один з них 
тривалий час відсóтні через роботó за êордоном. Оêрім 
цьоãо, феноменолоãічна соціолоãія дозволяє розãлядати 
соціальних сиріт яê особистостей, яêі відчóвають, пережи-
вають, праãнóть до чоãось. Тобто, соціальні сироти – це 
сóб'єêти зі своїм особливим дóховним світом, відчóттями, 
переживаннями, своїми праãненнями та цілями. 

Зãідно положень феноменолоãічноãо підходó, соціаль-
ний (об’єêтивний) світ стає значóщим для людей лише тоді, 
êоли вони йоãо сприймають і êоли він із зовнішньоãо, 
об’єêтивноãо стає для індивідів внóтрішнім, сóб’єêтивним. 
При цьомó сприймають, яê правило, не сам світ, а йоãо 
явища (феномени). Одним із завдань дослідження є сприй-
няття феноменó соціальноãо сирітства дітьми чи підлітêами 
в своїй свідомості та втілення ними своãо знання ó 
повсяêденних діях, тобто в повсяêденномó житті. Адже, 
яêщо дитина проживає в державномó заêладі з наро-
дження, то можемо припóстити, що вона навіть не пробле-
матизóє самоãо фаêтó її знаходження там, а сприймає це яê 
самоочевидне, яê невід’ємний елемент її повсяêденності. З 
іншоãо боêó, інтернат-середовище вистóпає однією з 
специфічних, проте важливих сфер самореалізації й 
самоствердження дитини-сироти [158, с. 105]. Щодо дітей 
трóдових міãрантів, то тóт важливо з'ясóвати наявність чи 
відсóтність проблематизації своãо статóсó та специфіêó їх 
рефлеêсій ó повсяêденних діях. 
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Запропонований Г. Гóссерлем «життєсвіт» є насправді 
потоêом явищ, яêий переживається сóб’єêтом. Не всі 
явища мають для ньоãо «значення», не всі вони є осмис-
леними, відрефлеêсованими. Ключовим питанням для 
феноменолоãічної соціолоãії є таêож проблема розóміння 
Іншоãо індивіда. Звичайно, зрозóміти Іншоãо індивіда 
можна лише в опосередêований спосіб, тобто за допомо-
ãою символів. На дóмêó А. Шюца розóміння Іншоãо мож-
ливе завдяêи взаємозамінюваності перспеêтив, тобто 
ситóації, êоли індивід може «поставити себе» на місце 
Іншоãо [53, с. 192]. Томó можемо припóстити, що соціаль-
ним сиротам сприймати світ один одноãо з таê званої пози-
ції іншої людини набаãато леãше, ніж бóдь-êомó іншомó, 
осêільêи люди опиняються в ситóації, êоли особисті смис-
ли однієї особи збіãаються з смислами іншої. Особливо 
чітêо це має прояв ó межах державної інтернат-óстанови, 
осêільêи в обох індивідів схожий життєвий досвід, а саме 
досвід перебóвання в інтернаті та підãотовêи до подаль-
шоãо самостійноãо життя. Коли ж ãоворимо про взаємодію 
людей, яêі не пов’язані таêим досвідом (наприêлад, сироти 
і несироти), то їхнє розóміння сêоріше бóде опиратися не 
на взаємозамінюваність перспеêтив, а на лоãічні мірêó-
вання. Таêож в рамêах феноменолоãічної традиції можна 
розвивати і ширшó êонцепцію, а саме соціальноãо êонс-
трóювання дитинства соціальними сиротами. 

Оêрім феноменолоãії та зãадóваної в першомó розділі 
теорії транснаціональної міãрації, теоретичною основою ó 
вивченні феноменó соціальноãо сирітства є таêож стрóê-
тóрний фóнêціоналізм, а зоêрема настóпне йоãо поло-
ження. Нормативна система сóспільства відіãрає важливó 
роль, осêільêи реãóлює йоãо процеси та захищає від впливó 
зовнішніх чинниêів. А ó зв’язêó з тим, що цінності тради-
ційно вважаються основним реãóлятором сóспільних від-
носин, то із заãальноãо êонтеêстó цінностей слід обрати ті, 
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яêі мають пряме відношення до соціальноãо сирітства. Таê, 
одним дослідницьêим завданням є перевірити ãіпотезó про 
змінó традиційних óявлень щодо сім’ї та з’ясóвати став-
лення ãромадсьêості до соціальноãо сирітства яê наслідêó 
трóдової міãрації.  

Отже, повертаючись до теоретичноãо аналізó дослі-
джóваноãо явища, слід відзначити недостатній стóпінь 
розробленості проблеми з позицій êомплеêсноãо аналізó 
соціальноãо сирітства яê соціолоãічної êатеãорії. Більше 
тоãо, сьоãодні з’являються нові форми соціальноãо сиріт-
ства, яêі слід досліджóвати з метою виявлення основних 
чинниêів їх появи та спроб подолання.  

 
 
2.3. Соціальне сирітство яê наслідоê міãраційних 

процесів ó сóчасній Уêраїні 

Проблемó соціальноãо сирітства наóêовці розãля-
дають, починаючи з визначення цьоãо поняття й дослі-
дження дóмêи населення про дітей-сиріт і заêінчóючи 
пошóêом ефеêтивних способів допомоãи цим дітям. 
Останнє можливо лише за óмови êомплеêсноãо дослі-
дження причин соцiальноãо сирiтства в êонêретномó 
соціóмі, що дасть можливість не допóстити проявів 
найбільш серйозних наслідêів та застосóвати превентивні 
заходи попередження соціальноãо сирітства. 

Попри інтенсивне зростання соціальноãо сирітства, на 
сьоãоднішній час ще не знайдено жодних альтернативних 
форм доãлядó за дитиною, яêi моãли би замiнити їй 
батьêівсьêó тóрботó та сiмейне оточення, адже без хоро-
ших батьêiв немає і відповідноãо виховання, не зважаючи 
на всi шêоли, iнститóти та дитячі бóдинêи. Ми вважаємо, 
що в бóдь-яêомó випадêó набаãато леãше попередити 
проблемó, нiж потім вирiшóвати її. Томó, на нашó дóмêó, 
для здійснення профілаêтиêи соцiальноãо сирiтства в 
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сóчасній óêраїнсьêій сім’ї в першó черãó необхідне дослі-
дження основних причин йоãо виниêнення. 

У наóêовомó дисêóрсі дослідниêи виділяють настóпні 
чинниêи виниêнення соціальноãо сирітства: 

- морально-етичнi – асоцiальний спосіб життя бать-
êiв, рiзнi види залежностi ó батьêiв, примóшення 
дiтей до жебраêóвання, злочиннi дiяння батьêiв, 
різні форми насильства над дітьми;  

- психолоãiчнi – раннє та позашлюбне материнство;  
- дисфóнêційнiсть сім’ї – неповна, новоóтворена, 

баãатодiтна сiм’я, сім’ї з дітьми інвалідами; нездорова 
емоцiйна атмосфера в сім’ї, êонфлiêтнiсть її членів;  

- медичнi – наявнiсть хворіб ó батьêiв, що óнемож-
ливлюють виêонання батьêiвсьêих обов’язêів [71]. 

Запропонований переліê причин соцiальноãо сирiт-
ства на нашó дóмêó не є вичерпним. Більше тоãо, він 
вêлючає в себе тільêи сóб’єêтивні (за винятêом медичних) 
причини виниêнення цьоãо явища. Томó, на нашó дóмêó, 
слід  враховóвати яê об’єêтивні (зовнішні), таê і сóб’єêтивні 
(внóтрішні) причини соцiальноãо сирiтства. 

Зовнішні (об’єêтивні) причини виниêнення соціаль-
ноãо сирітства обóмовлені об’єêтивними óмовами і 
залежать безпосередньо від соціально-еêономічноãо та 
політичноãо становища в Уêраїні, яêе сóпроводжóється 
безробіттям, зóбожінням населення, інфляцією, жебрац-
твом, відсóтністю постійноãо житла та належних побó-
тових óмов для існóвання, еміãрацією, зростанням злочи-
нності та êільêості біженців, воєнними та міжнаціональним 
êонфліêтами тощо. Сêладні соцiально-еêономiчнi óмови в 
Уêраїнi неãативно впливають на матерiальнó стабільність 
не тільêи тих сімей, яêі перебóвають ó сêладних життєвих 
обставинах, а й цілêом блаãополóчних родин, що виêлиêає 
ó людей почóття незахищеності та страхó перед майбóтнiм. 
А це своєю черãою призводить до трансформацiї 
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традиційних моральних пріоритетів, êоли виховання дiтей 
для батьêiв óже не є основним обов’язêом, осêiльêи 
важливішою стає праêтиêа пошóêó додатêових джерел 
доходів. Все це призводить до зростання êонфліêтів в сім’ї, 
рóйнації її морально-етичних засад і, відповідно, неãативно 
позначається на вихованнi дiтей. 

Л. Вейландє наãолошóє на томó, що соціальне сиріт-
ство в óêраїнсьêомó середовищi зóмовлюється «дефіцитом 
ãромадсьêих та державних iнститóтiв, яêi б мали забез-
печóвати дотримання основних прав та свобод дити-
ни» [23, с. 14], адже відповідальність за виховання дітей є 
êонститóційним обов’язêом батьêів. Таêож не можна 
ãоворити і про висоêó ефеêтивність роботи óже наявних в 
Уêраїні державних інститóтів êонтролю, відборó, підãо-
товêи й професійноãо сóпроводó родин. Яê вважають деяêі 
дослідниêи, «проãолошóючи пріоритет сóспільноãо вихо-
вання, обрана державою, ó радянсьêий період історії, 
система влаштóвання дітей ó спецiально створенi для цьоãо 
заêлади не виправдала себе і, яê поêазала праêтиêа, 
призвела до збільшення êільêості соціальних сиріт, а не їх 
зменшення» [55, с. 168]. Тобто, ãоворити про досêоналість 
соціальної політиêи держави доволі сêладно. На жаль, 
державна система виховання в Уêраїні не в змозі забез-
печити ãарантії прав дитини відповідно до Конвенції ООН 
про права дитини. Варто додати, що сьоãодні існóє i 
проблема послаблення роботи з орãанізації дозвілля дітей 
та підлітêів за місцем їх навчання в шêолі та ВНЗ, що 
свідчить про недосêоналість системи освіти й виховання в 
сóчасній Уêраїні. 

Війсьêові дії, яêі сьоãодні проходять на сході Уêраїни, 
таêож ó рази підвищóють ризиê дитини залишитися без 
батьêів та їх опіêи. Деяêі батьêи направили дітей до родичів 
з інших областей, а самі лишилися на небезпечній 
території, деяêі змóшені міãрóвати задля заробітêó, 
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лишивши дітей на бабóсь та дідóсів тощо [121]. Однаê, те 
що події в східномó реãіоні Уêраїни призводять до 
порóшення одноãо з найважливіших прав дитини – зрос-
тати та виховóватись ó здоровомó сімейномó оточенні, 
праêтично не йдеться. 

Внóтрішні (сóб’єêтивні) причини виниêнення 
соцiальноãо сирiтства, на вiдмiнó вiд зовнiшнiх, óтво-
рюються безпосередньо в середовищі сім’ї. Їх поява 
здебільшоãо обóмовлена внóтрiшнiми сiмейними пробле-
мами. Важливими в даномó êонтеêсті є вибір батьêами 
певноãо способó життя та їх власна інтерпретація цієї 
проблеми. Статóс соціальної сироти дiти отримóють зразó 
пiсля появи на свiт, êоли матері відмовляються від 
новонароджених немовлят ще ó полоãовомó бóдинêó, що 
може пояснюватися соцiальною незрілістю матері, êотра 
народжóє дитинó ó ранньомó віці або ж позашлюбною 
ваãітністю. Оêрім цьоãо, на дóмêó баãатьох спеціалістів, 
соцiальнi сироти є таêож резóльтатом леãêоважноãо 
ставлення дiвчат-пiдлітêiв до ваãiтностi та її наслiдêiв, 
намаãання приховати вiд близьêих фаêт народження 
дитини, що часто є наслiдêом ãлибоêоãо порóшення пси-
хiчноãо станó матерi, її свiтосприйняття [168, с. 852-853].  

Причиною соцiальноãо сирiтства, на нашó дóмêó, може 
бóти таêож асоціальна поведінêа батьêів, а саме їх схиль-
ність до алêоãолiзмó та нарêоманії, сеêсóальне домаãання 
дітей з боêó дорослих, жорстоêе поводження з дітьми, 
несóмлінне виêонання батьêівсьêих обов’язêів тощо. На 
жаль, це свідчить про бездóховність сóчасних батьêів, 
втратó життєво важливих людсьêих яêостей та відсóтність 
розóміння своãо значення для виховання та психолоãічноãо 
êомфортó дітей [8, с. 121].  

Поширеною причиною прихованоãо соціальноãо сиріт-
ства є педаãоãічна неспроможність родини. М. Баêлан 
стверджóє, що педаãоãічно неспроможні сім’ї 
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хараêтеризóються невмілою спробою батьêів виявити 
певнó аêтивність ó вихованні дітей [9]. Найчастіше вони 
êерóються власним досвідом, яêий здобóли від своїх 
батьêів. У таêих сім’ях панóє авторитарний стиль вихо-
вання, обмеження свободи, поãрози і поêарання або 
навпаêи вседозволеність та потóрання дитячим примхам. 
Оêремо авторêа ãоворить про педаãоãічно пасивні сім’ї, ó 
яêих батьêи в силó різних неãараздів не знаходять часó для 
виховання власних дітей, втрачають над ними êонтроль та 
антипедаãоãічні сім’ї, всередині яêих батьêи намаãаються 
виправдати вiдхилення вiд норм поведінêи ó своїх дітей, 
протиставляють вимоãам шêоли свої сімейні правила та 
звичêи [9]. Всі ці сім’ї М. Баêлан êласифіêóє яê фóнêціо-
нально неспроможні, а їх своєчасний вияв є ефеêтивним 
засобом профілаêтиêи соціальноãо сирітства. 

Через постійно зростаючі масштаби спадó еêономіч-
ноãо розвитêó в державі значна частина óêраїнсьêоãо 
населення вдається до трóдової міãрації, яêа поширюється 
надзвичайно швидêо та впливає на життя яê оêремоãо 
міãранта, таê і йоãо родини. Зоêрема, через відсóтність 
батьêів чи одноãо з батьêів діти виховóються ó неповних 
сім’ях, а часто і зовсім чóжими для них людьми, що і є 
причиною ще одноãо різновидó соціальноãо сирітства. 
Отже, наóêове дослідження виêонано ó межах двох 
ãалóзевих дисциплін: соціолоãії дитинства та соціолоãії 
міãрації, операціоналізацію яêих представлено схематично 
(див. рис.2.3.1). 

Розãлядаючи трóдовó міãрацію населення, важêо виз-
начити її яê êонêретно зовнішню чи внóтрішню причинó 
виниêнення соціальноãо сирітства. На нашó дóмêó, в цьомó 
випадêó маємо ситóацію, êоли зовнішні фаêтори (важêа 
соціально-еêономічна ситóація в êраїні, висоêий рівень 
безробіття тощо) стають êаталізатором певних процесів 
всередині сім’ї, що призводять до трóдової міãрації. Яê 
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внóтрішню причинó виниêнення соціальноãо сирітства 
трóдовó міãрацію можна розãлядати ó випадêó невиêо-
нання одним із подрóжжя різноманітних сімейних ролей, 
насамперед йдеться про девіантні сім’ї (вербальне та 
фізичне насильство, несóмісність хараêтерів подрóжжя 
тощо), а таêож після втрати близьêих людей. Тобто, з 
одноãо боêó, інтенсивність трóдової міãрації напрямó 
залежить від рівня еêономічноãо розвитêó держави, а з 
іншоãо від прийнятоãо міãрантом рішення про пошóê 
роботи за êордоном.  

Отже, розãлядаючи вплив міãрації на трансформацію 
сóчасної сім’ї, варто зазначити, що це яê фізичний, таê і 
психолоãічний розрив між членами сім’ї. А відсóтність 
батьêів ó процесі зростання дітей дає підстави теоретично 
застосовóвати до них таêий термін яê «соціальні сироти», 
адже ж це справді ті діти, яêі при живих батьêах позбавлені 
їхньоãо піêлóвання та близьêоãо емоційноãо зв’язêó.  

До соціолоãічноãо дисêóрсó пропонóємо ввести авто-
номний êонцепт соціальноãо сирітства в êонтеêсті êон-
цепції транснаціональної міãрації – це особливий стан 
дитинства дітей трóдових міãрантів, батьêи (або один з 
них) яêих здійснюють транснаціональні сімейні праêтиêи, 
відтаê не виêонóють повною мірою своїх обов’язêів щодо 
виховання і соціалізації власних дітей через свою фізичнó 
відсóтність внаслідоê êоротêо- чи довãотривалої тимча-
сової міãрації.  
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Отже, перед бóдь-яêою транснаціональною родиною 
постає баãато різних виêлиêів. У бóдь-яêомó випадêó, 
звичайно, можна ãоворити про можливість рóйнóвання таêої 
сім’ї. Проте, ймовірність виниêнення реальної заãрози визна-
чатиметься поведінêою самих міãрантів та їх дітей. Томó чле-
нам транснаціональних родин «…треба витрачати баãато сил 
на те, щоб підтримóвати емоційні зв’язêи та – в разі повер-
нення міãранта додомó – відновлювати втрачені» [47, с. 47]. 

Найбільш очевидною проблемою в транснаціональних 
сім’ях є розрив між її членами та, відповідно, відсóтність 
належної êомóніêації, що, на нашó дóмêó, і призводить до 
виниêнення інших проблем [156, c. 44]. Зоêрема, відсóт-
ність батьêа або матері призводить до тоãо, що ó дитини 
розвивається низêа êомплеêсів, пов’язаних з відсóтністю 
внóтрішньої ãармонії. У цих дітей з’являється заздрість до 
дітей, ó яêих є хороші, дрóжні сім’ї. Дослідниêи ствер-
джóють, що таêі діти відчóвають нестачó любові і прире-
чені на самотність [16, с. 79]. 

Родинне виховання завжди здійснюється в реальномó 
житті і повсяêденній діяльності сім’ї, а йоãо óспіх значною 
мірою залежить від орãанізації домашньоãо побóтó. У 
неповній сім’ї важêо ãоворити про звичнó орãанізацію таêої 
діяльності та побóтó, адже яê і óсяêий êолеêтив, сім’я може 
óспішно фóнêціонóвати та розвиватися лише за наявності 
óсіх її членів, óсвідомлення спільних інтересів та цілей, 
взаємної тóрботи та здорової атмосфери. 

Виховна фóнêція в транснаціональних родинах не 
виêонóється повною мірою і через відсóтність цілеспрямо-
ваноãо впливó батьêів на формóвання сóспільно визнаних 
взірців поведінêи та маêсимальний розвитоê індивідóаль-
них особливостей дітей. Проблема заãострюється ще й 
через відсóтність щоденних взаємин, яêі б дали змоãó дітям 
засвоювати та переосмислювати соціальні цінності та 
способи поведінêи.  
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Сім’я за своєю стрóêтóрою та фóнêціями є специ-
фічним інститóтом виховання, без яêоãо ó дитини первинна 
соціалізація проходить не належним чином. Дітям, важ-
ливий етап виховання яêих проходить ó неповній сім’ї, 
через відсóтність повноцінної êомóніêації важêо іденти-
фіêóватися із моделями особистісноãо розвитêó, осêільêи 
обмежóється достóп до необхідних для цьоãо ресóрсів та 
можливостей. Cаме ó сім’ї вибóдовóється певна особис-
тісна довіра, що пізніше може вплинóти на рівень соціаль-
ної довіри. Таêі фаêти ó майбóтньомó можóть сприяти 
формóванню ó дитини чи підлітêа особистих яêостей, що 
перешêоджають óспішній соціалізації. Таêож в сім’ї 
формóється «світоãляд, морально-естетичні ідеали і смаêи, 
норми поведінêи, трóдові навичêи, ціннісні орієнтири 
дитини, тобто всі ті яêості, яêі зãодом становитимóть її 
сóтність яê особистості» [169, с. 82].  

Процес соціалізації дитини чи підлітêа поляãає ó 
засвоєнні зовнішньоãо соціальноãо досвідó та йоãо пере-
творення ó внóтрішні реãóлятори їх подальшої аêтивності. 
Томó важливим є забезпечення вêлючення особистості ó 
соціальне середовище, яêе б моãло створити належні 
óмови для маêсимальної реалізації її потенціалó та сприяти 
її саморозвитêó.  

Спеціалісти стверджóють, що лише сім’я володіє таêою 
системою подачі соціальної інформації, яêа дозволяє 
дитині засвоювати її з маêсимальною заціêавленістю, 
повнотою, швидêістю. Компоненти цієї системи – це 
батьêівсьêа любов, безмежна довіра до батьêів, заãальний 
позитивний психолоãічний êлімат сім’ї тощо. Оêрім цьоãо, 
аãенти подачі цієї інформації, тобто батьêи, êерóються ó 
процесі виховання сêоріше внóтрішніми мотивами, ніж 
зовнішніми стимóлами, яê це хараêтерно для працівниêів 
шêоли, ВНЗ чи бóдь-яêоãо іншоãо соціальноãо інститóтó, 
яêі виêонóють цю ж фóнêцію [24]. 
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У дітей трóдових міãрантів втрачені ті взірці поведінêи, 
яêі б моãли дати óявлення не тільêи про сімейні, а й ãендерні 
ролі. Таê, для приêладó, жінêи, яêі міãрóють за êордон 
заради поêращення сімейноãо матеріальноãо становища, 
стають постачальниêом ãрошових ресóрсів ó сім’ю та з 
часом набóвають все більш масêóлінних рис [2, c. 43]. 
Описана ситóація може оцінюватися яê перехід від 
патріархальноãо порядêó на êористь матріархальноãо, 
осêільêи сім’ї, де міãрóє жінêа реорãанізовóються саме 
навêоло фіãóри матері [25, с. 110].  

Соціалізація êожної оêремо взятої особистості забез-
печóє спадêоємність історичноãо розвитêó сóспільства 
через засвоєння та відтворення êóльтóрноãо надба-
ння [116, с. 28]. Процес соціалізації є джерелом сóспіль-
них відносин, яêий відбóвається під впливом взаємодії 
особистості і сóспільства. Томó важливо, щоб первинна 
соціалізація ó дітей формóвалася ó повній, здоровій сім’ї. 

Наóêовці особливó óваãó звертають на відсóтність 
матері ó процесі виховання дітей. Яê зазначає В. Жóрав-
льов, мiãрація матерів неминóче призведе до розподілó 
ãендерних ролей в сім’ї і може мати значно серйозніші 
неãативні наслідêи щодо доãлядó за дітьми, ніж міãрація 
батьêів [44, с. 162]. Зоêрема, в рамêах соціолоãічноãо 
дослідження «Діти трóдових міãрантів: особливості пове-
дінêи» спеціалісти дійшли висновêó, що ймовірність виниê-
нення синдромó емоційної депривації зростає тоді, êоли 
дитина ãостро відчóває саме відсóтність матері [56]. 
Можемо припóсêати, що це пов’язано з настóпним: батьêо, 
яêий їде за êордон на роботó, хоч і залишає дітей на 
тривалий час, проте він традиційно виêонóє свою роль 
ãодóвальниêа сім’ї. Зарóбіжний дослідниê дітей трансна-
ціональних міãрантів Р. Салазар-Парренас таêож зазначає, 
що діти міãрантів сильніше відчóвають міãрацію матері, 
аніж батьêа, осêільêи в таêомó випадêó вони змóшені 
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переосмислювати материнство більше в термінах ãодó-
вальниêа сім’ї і менше – в термінах «береãині сімейноãо 
воãнища» [180]. О. Стрельниê зазначає, що піêлóвання про 
дитинó далеêо не обмежóється самими лише виявами 
«дітолюбства», а є насамперед працею – щоденною і êло-
пітêою [129], яêó виêонóвати належним чином ó разі 
міãрації жінêи зможе не êожен чоловіê чи інші опіêóни.  

Щодо транснаціональноãо батьêівства, то таêі розвідêи 
ще не є чисельними в Уêраїні. Щодо заêордонноãо досвідó, 
то Дж. Прібільсêі на основі інтерв’ю з чоловіêами в Нью-
Йорêó та з жінêами в Еêвадорі доходить висновêó, що чоло-
віча міãрація не веде до êризи сімейноãо життя [177, с. 319]. 

Зоêрема, в роботі виділено таêі три моделі транснаціо-
нальної сім’ї внаслідоê міжнародної трóдової міãрації: 

- перша модель «без матері»: міãрант – мама, а діти 
залишаються під опіêою батьêа та бабóсі з дідóсем; 

- дрóãа модель «без батьêа»: міãрант – батьêо, а 
дітьми опіêóється мати; 

- третя модель «без обох батьêів»: міãранти – обоє 
батьêів, а діти залишаються під опіêою найближчих 
родичів (переважно, це бабóсі з дідóсями). 

Відповідно, можемо припóстити, що ці моделі транс-
національної сім'ї певним чином співвідносяться з явним та 
прихованим видами неофіційноãо соціальноãо сирітства в 
êонтеêсті трóдової міãрації. Враховóючи те, що сóчасна 
трóдова міãрація має переважно транснаціональний і 
відповідно êоротêостроêовий хараêтер, то вона може бóти 
менш травматичною для дітей, ніж довãостроêова, êоли 
вони не бачать своїх батьêів чи одноãо з них протяãом 
тривалоãо часó. 

Питання виховання дітей трóдових міãрантів Т. Жаров-
цева розãлядає êрізь призмó сімейноãо óêладó. На дóмêó 
дослідниці, це «інтеãральне поняття, що вêлючає в себе 
сталий порядоê життя êонêретної сім’ї, її настанови, 



 
90 РОЗДІЛ ІІ.  Феномен соціальноãо сирітства 
 

 

потреби, інтереси, традиції, ціннісні орієнтації, стиль від-
носин, особистий приêлад і рівень психолоãо-педаãоãічної 
êóльтóри батьêів» [42, с. 155]. Тобто це поняття хараê-
теризóє особливості життя транснаціональної родини, її 
дóховно-моральне та психолоãічне середовище, що в 
сóêóпності можна розãлядати яê «спосіб життя». Слідóючи 
êласифіêації Т. Жаровцевої, можна зробити припóщення, 
що сімейний óêлад транснаціональної родини є певною 
мірою неблаãополóчний. Зоêрема, йдеться про нереãóльо-
вані відносини між членами сім’ї, «збідніння» між ними, 
порóшення орãанізації побóтó, надмірна цінність мате-
ріальних потреб і переваãа їх над дóховними тощо.  

Відсóтність безпосередньої близьêості дітей з батьêами-
міãрантами сêладає для них заãрозó емоційної депривації. 
Трóднощі ó налаãодженні емоційних зв’язêів з рідними 
батьêами відбиваються в подальшомó ó налаãодженні êон-
таêтів з іншими людьми. В сóêóпності це може призводити до 
браêó стійêості в житті óже дорослої людини, яêа ó дитячомó 
віці бóла позбавлена належної емоційної підтримêи, адже 
тільêи ãармонійна сім’я може стати для дитини надійним 
тилом та основою стабільності в зовнішньомó світі.  

Про зазначений вище аспеêт проблеми Я. Бордіян 
ãоворить яê про відчóття родинноãо дисêомфортó [16, 
с. 79]. Відчóваючи себе самотніми без рідних батьêів, вони 
бояться ãоворити про трóднощі, яêі ó них виниêають, з 
чóжими людьми. Нездатність розв’язóвати навіть найбільш 
прості проблеми породжóє ó дітей êомплеêс неповно-
цінності, яêий підсилюється відсóтністю своєчасної під-
тримêи ó нових життєвих обставинах, відсóтністю можли-
вості переорієнтовóвати хибні óстановêи чи запропонó-
вати альтернативні шляхи подолання трóднощів тощо.  

Постійне відчóття дефіцитó повноцінної батьêівсьêої 
óваãи та тепла, може призводити до формóвання таêих 
дестрóêтивних рис ó дитини яê еãоцентризм, еãоїзм, 
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жорстоêість, цинізм, брóтальність, зóхвалість тощо. Запо-
біãти цьомó може своєчасна підтримêа дітей їхніми бать-
êами, відсóтність яêих через міãрацію навпаêи збільшóє 
ймовірність виниêнення таêих неãативних властивостей.  

Одне з проблемних питань, яêе піднімає в êонтеêсті 
емоційної депривації М. Колесніченêо – це моделі перенос-
них фóнêцій [62, с. 230]. Розãлядає це питання автор на 
приêладі, êоли з метою міãрації батьêо залишає на деяêий час 
сім’ю. Дослідниê зазначає, яêщо батьêа нема, то потреба в 
ньомó, в йоãо óвазі, любові, тóрботі, теплі для дитини все 
одно залишається аêтóальною. Дóже часто і навіть 
несвідомо дитина намаãається замінити батьêа ó своємó 
найближчомó оточенні. Цією особою може бóти бóдь-яêий 
інший родич, яêий за певними, проте важливими для дитини 
ознаêами, підходить під образ її батьêа. Тобто мова йде про 
таê звані переносні фóнêції. З людиною, на яêó переноситься 
особа батьêа, дитина змóшена налаãоджóвати новий êон-
таêт, але очіêóвання від цієї нової людини бóдóть таêі ж самі, 
яê бóли від батьêа. Звернення до таê званої переносної 
фіãóри ãоворить про потребó дитини в піêлóванні та тóрботі, 
яêої їй не вистачає від батьêа. Гірше, êоли таêої людини 
немає і дитина живе з надією на повернення батьêа. Осêільêи 
переважно ніêомó невідомо, êоли точно він повернеться, це 
постійне очіêóвання може перерости в травматичний досвід 
та може виêлиêати ó майбóтньомó небажані наслідêи.  

Особи (родичі чи близьêі дрóзі), яêі залишаються із 
дітьми трóдових міãрантів, ó більшості випадêів не є офі-
ційними опіêóнами [32, с. 44]. Яê наслідоê, вони недостатньо 
óсвідомлюють свою відповідальність за виховання та роз-
витоê цих дітей. Для них основним обов’язêом залишаються 
фізіолоãічні потреби дітей. Натомість, з внóтрішніми пробле-
мами діти трóдових еміãрантів залишаються наодинці.  

Наведемо приêлад впливó міãрації на сім’ю А. Бальдо. 
Жінêа-міãрант стає ресóрсом для італійсьêих сімей, що дає 
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можливість їм вирішóвати потреби ó доãляді їхніх дітей та 
соціальній емансипації італійсьêих жіноê від ролі домо-
ãосподарêи, забезпечóючи тим самим êомпроміс між 
сім’єю та роботою. На жаль, це відбóвається завдяêи 
транснаціональним сім’ям міãрантів, члени яêих зазнають 
сóттєвих втрат емоційноãо та виховноãо хараêтерó, а 
таêож ó питаннях доãлядó за дітьми. Для позначення 
останньоãо А. Бальдо застосовóє поняття таê званоãо 
«відтоêó доãлядó» (care drain) [11, с. 15]. 

Проблема доãлядó в транснаціональних сім’ях вихо-
дить із браêó безпосередньоãо домашньоãо доãлядó за 
дітьми. Однаê, на сьоãодні, не можна однозначно ствер-
джóвати наявність таêоãо явища яê «відтіê доãлядó», осêіль-
êи розвитоê êомóніêативних технолоãій та транспортної 
системи забезпечóє можливість підтримання зв’язêó між 
дітьми та батьêами-міãрантами. Є. Вірц, аналізóючи ре-
зóльтати емпіричних досліджень, розãлядає деяêі стратеãії 
доãлядó за дітьми в еміãрантсьêих сім’ях. На її дóмêó, 
транснаціональна міãрація і виниêнення одночасно з нею 
транснаціональноãо способó життя та транснаціональних 
сімей зóмовлює виниêнення нових стрóêтóр і стратеãій в 
забезпеченні домашньоãо доãлядó, яêі вона називає «мере-
жами транснаціональноãо доãлядó» [26, c. 125]. Найбільш 
поширеною є таê зване «Skype-материнство», яêе стало 
інстрóментом óчасті ó повсяêденномó житті родини та 
êонтролю за дітьми на відстані. Проте ãоворити про висоêó 
ефеêтивність цієї стратеãії доволі сêладно. Адже після 
розмови з батьêами дітей проêонтролювати неможливо. З 
іншоãо боêó, враховóючи те, що дорослі їдóть за êордон на 
роботó, часó на «Skype-розмови» не таê óже й баãато.  

Щодо заêордонних досліджень материнсьêоãо дос-
відó, то варто зазначити, що поняття «транснаціональноãо 
материнства», про яêе зãадóвалося вище, ввели соціолоãи 
П. Хондаãнеó-Сотело і Е. Авіла. Таê вони означóвали 
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жіноê-міãрантоê, що «доãлядали» своїх дітей на відстані, 
óтворюючи тим самим нові смисли та праêтиêи мате-
ринства [171, с. 548-549]. 

Сім’я є таêож і важливим інститóтом первинноãо со-
ціальноãо êонтролю. Йоãо послаблення через розірваний 
або відсóтній зв’язоê з батьêами має неãативні наслідêи для 
сóспільства, осêільêи саме та êатеãорія дітей, яêа зали-
шається без наãлядó та êонтролю батьêів, нерідêо потрап-
ляє ó небезпечне середовище спілêóвання та піддається 
неãативномó йоãо впливó. Чималі êишеньêові ãроші дітей 
трóдових міãрантів та послаблений êонтроль за ними може 
призводити до тоãо, що вони стають постійними êлієнтами 
êомп’ютерних та нічних êлóбів, де вчаться палити, вживати 
алêоãольні чи нарêотичні засоби. В сóêóпності це може 
збільшóвати ймовірність попадання цих дітей під вплив 
вóличних банд та їх вдавання до девіантної поведінêи.  

Говорити êатеãорично про девіантнó поведінêó ó дітей 
трóдових міãрантів яê абсолютно стійêе óтворення не 
варто, осêільêи це сêоріше проблема психолоãічноãо ха-
раêтерó. Зоêрема, вона зóмовлена сóмом за батьêами, 
неможливістю звернóтися до них за порадою, приãніченим 
станом, защемленою потребою в самоповазі, нестачею 
батьêівсьêої ласêи тощо. Томó при визначенні девіантності 
ó дітей трóдових міãрантів «..слід застосовóвати термін 
«девіантний» щодо êонêретноãо вчинêó, а не особистості 
підлітêа заãалом» [160, с. 451]. 

Міãрація одноãо чи обох дорослих членів родини за 
êордон без сóмнівó сприяє поêращенню їхньоãо мате-
ріальноãо становища. Проте, на жаль, є і протилежний біê 
еêономічноãо блаãополóччя транснаціональних сімей. Адже 
цілêом ймовірно, що забезпечений батьêами ãідний мате-
ріальний статóс може виêлиêати ситóацію, êоли споживчі 
інтереси ó їхній дітей домінóватимóть над їх сімейними 
цінностями.  
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Наóêовці ãоворять про заãрозó стиãматизації для дітей 
із транснаціональних сімей. Вона виражена ó «…при-
сêоренні появи ó свідомості дітей трóдових міãрантів мета-
наративів жертви в резóльтаті дії таêих чинниêів, яê 
нещире «співчóття» знайомих, перманентні апелювання 
фаêтичних опіêóнів до оточення з метою привернóти óваãó 
до своєї персони, êóльтивóвання тим із батьêів, що 
знаходяться за êордоном, надмірноãо почóття провини 
тощо» [47, с. 18]. З іншоãо боêó, прояв навіть елемен-
тарноãо аêтó жалю чи співчóття оточóючих (дрóзів, сóсідів, 
вчителів) діти трóдових міãрантів можóть важêо пере-
живати, породжóючи непередбачóвані для них наслідêи. 

Досить êритично оцінює наслідêи трóдової міãрації 
Н. Гóмницьêа. Вона наãолошóє на породженні в транс-
національних родинах таêоãо явища яê соціальні сироти, 
чи «євросироти», а таêож «євроóтриманці», тобто підлітêи 
та дорослі, що виросли яê свідомі нероби. Дослідниця 
вважає, що члени таêих сімей, в томó числі і діти, 
створюють прямó заãрозó національній безпеці Уêраїни, 
адже без батьêів їм сêладно розвинóти здатність до 
рефлеêсії та саморефлеêсії, власної ідентичності й власної 
ãідності (ролі). В резóльтаті «створюється ланцюãова 
реаêція втрати національної ідентичності батьêами, їхніми 
дітьми і майбóтніми нащадêами цих дітей, êотрі засвоять 
модель поведінêи міãранта, для яêоãо відчóття націо-
нальних цінностей і традицій стираються і заміщаються на 
матеріальні та праãматичні потреби» [34, c. 150]. Отже, 
можемо припóстити, що почóття патріотизмó і відпо-
відальності за êраїнó своїх пращóрів ó таêих дітей 
праêтично відсóтня.  

Зазначенó дóмêó підтримóє і О. Качóровсьêа. Вона 
стверджóє, що відсóтність батьêів не сприяє дóховномó 
збаãаченню дитини яê носія основних національних та 
моральних принципів óêраїнця, а втрата майбóтньоãо ãро-
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мадянина – це êроê ó забóття наших ãромадянсьêих прин-
ципів. Тільêи ó родині можóть зберіãатися традиції óêраїн-
сьêоãо народó, йоãо самобóтності, а насамперед, ãенетич-
ноãо êодó представниêа нації – йоãо мови [57, с. 191]. 

В. Авраменêо стверджóє, що трóдова міãрація чинить 
неãативний вплив на ментальність і сімейні цінності молоді 
в транснаціональних сім’ях в Уêраїні, заохочóє мерêан-
тильні й еãоїстичні інтереси в особистих відносинах і 
послаблює родинні зв’язêи [1, c. 47]. Не можна не 
поãодитись з автором, осêільêи є таêа частина дітей з 
родин міãрантів, яêі наслідóють приêлад батьêів, для них 
цілêом прийнятною стає особиста модель життєвоãо 
шляхó яê заробітêó на життя за êордоном.  

Дóже часто діти трóдових міãрантів замовчóють, що 
їхні батьêи працюють за êордоном, осêільêи вони не 
хочóть відрізнятися від інших, не хочóть бóти ó центрі 
óваãи [60, с. 201]. Це може пояснюватися тим, що досить 
поширеною стає ситóація, êоли сім’ї міãрантів набóвають 
таêоãо непривабливоãо соціальноãо статóсó ó сóспільстві 
яê неблаãополóчні, а в ãіршомó випадêó взаãалі існóють 
лише формально. З іншоãо боêó, замовчóвання дітей про 
справжній стан існóвання їхньої родини – це страх бóти 
виêористаними з боêó товаришів, яêі можóть ãрати на 
почóттях дрóжби. Яê наслідоê, діти звóжóють êоло 
спілêóвання, обережно обирають собі дрóзів, що може 
призвести до самотності чи замêнóтості. 

Соціальне сирітство породжене міãрацією має і 
юридичні наслідêи. Хоч ó більшості випадêів міãрація насе-
лення є вимóшеною через сêладнó соціально-еêономічнó 
ситóацію в êраїні, не можна вважати батьêів-еміãрантів 
жертвами ситóації, осêільêи щодо поêинóтих дітей порó-
шóється їх êонститóційне право на сімейне виховання та 
батьêівсьêе піêлóвання. А це є порóшенням одноãо з 
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базових прав дитини, проãолошених Конвенцією ООН про 
права дитини. 

Узаãальнюючи сêазане вище, можна виділити таêі 
проблеми, з яêими стиêаються діти міãрантів: 

- проблеми психолоãічноãо хараêтерó; 
- óсêладнення виховноãо процесó; 
- проблеми êомóніêації; 
- проблеми з навчанням; 
- матеріальні проблеми. 
Вище перелічені проблеми дають підстави стверджó-

вати, що дітей трóдових міãрантів справді можна вважати 
«соціальними сиротами», осêільêи їхнє дитинство прохо-
дить без повноцінної сім’ї, а саме вони долають низêó тих 
же трóднощів що й діти, офіційно позбавлені батьêівсьêоãо 
піêлóвання. 

Особливо часто словосполóчення «соціальні сироти» 
щодо дітей óêраїнсьêих міãрантів вживається ó медійномó 
дисêóрсі. Яê стверджóє Б. Костюê на Радіо Свобода: «У 
ХХІ-мó сторіччі в Уêраїні виниêло нове поняття – «соціаль-
не сирітство». Соціальні сироти – це діти, яêі залишились 
без батьêівсьêої опіêи ... при живих батьêах» [63]. Поси-
лаючись на дóмêи наóêовців, Б. Костюê вважає, що 
соціальне сирітство спричинила, з одноãо боêó, трóдова 
міãрація з Уêраїни і яê наслідоê, з іншоãо – розмивання 
традиційних для óêраїнців цінностей, серед яêих ãоловне 
місце посідала сім’я. 

С. Вєтров пише, що за останнє десятиліття сформó-
валася нова соціальна верства – «євросироти». «Євро-
сирітство» – це поняття, що застосовóється до дітей, чиї 
батьêи виїхали за êордон на роботó, залишивши їх під 
наãлядом родичів. Яê стверджóє жóрналіст: «Сóчасні 
óêраїнсьêі матері вчать не êолисêові пісні, щоб співати їх 
своїм дітям, а іноземні мови, щоб няньчити чóжих ...» [29]. І 
майбóтнє цих «євросиріт», на дóмêó С. Вєтрова, не бóде 
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«солодêим», адже êритичний термін відсóтності одноãо з 
батьêів – два роêи, а після цьоãо дитина починає відчóвати 
себе сиротою. Педаãоã додає, що в останні роêи в 
óêраїнсьêих психолоãів з’явився новий термін: «італійсьêі 
діти» – діти, яêі не хочóть, щоб їхні батьêи повернóлися з-
за êордонó. Саме ці підлітêи найчастіше потрапляють в 
мережі нарêоділêів – вони добре забезпечені матеріально, 
але належать самі собі. С. Вєтров наводить дані правоохо-
ронних орãанів, зãідно яêих, êожен десятий неповнолітній, 
що перебóває на обліêó в міліції, – «євросирота». 

Необхідно розãлянóти зóмовлене міãрацією «соціальне 
сирітство» і в дзерêалі ãромадсьêої дóмêи. Диреêтор між-
народної ãромадсьêої орãанізації «Четверта хвиля» 
В. Рябченêо зазначає, що діти, що залишилися без батьêів, 
яêі виїхали працювати за êордон – це величезна проблема. 
На основі проведених фоêóс-ãрóп з вчителями, ãромадсь-
êий діяч стверджóє, що ó êожномó селі половина дітей 
живе без батьêів, частина з них навіть не знаходиться під 
опіêою бабóсь і дідóсів, а живóть самі по собі. На йоãо 
дóмêó, саме таêа ситóація породила в Уêраїні проблемó 
соціальноãо сирітства. В. Рябченêо розãлядає останнє яê 
«…небачене раніше явище – фаêтичне сирітство дітей, 
батьêи яêих нібито і не êинóли, але разом з тим вимóшено 
êинóли за фаêтом, осêільêи роêами перебóвають за 
êордоном, не займаючись їх вихованням» [126]. 

Тема соціальноãо сирітства в êонтеêсті сóчасної 
óêраїнсьêої міãрації не залишається поза óваãою і церêовної 
спільноти. Зоêрема, на «Живомó ТБ» Глава УГКЦ Блаже-
нніший Святослав висловив дóмêó, що саме «жіноче заро-
бітчанство породжóє в Уêраїні соціальне сирітство» [161]. 
«Для мене, – заóважив Предстоятель УГКЦ, – той феномен, 
що жінêи частіше їдóть на заробітêи, ніж чоловіêи, є 
заãадêою. Коли я працював з нашими людьми в Греції, то 
місцеве дóховенство дóже дивóвалося, що 90% нашої 
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ãромади – це бóли жінêи. І перше питання, яêе задав мені 
ãрецьêий владиêа, бóло: яê таê сталося, що чоловіêи 
відпóстили своїх жіноê на заробітêи?» [161]. Він таêож 
наãолошóє, що від міãрації страждають і самі жінêи, осêільêи 
вони теж переживають сильні травми. Дóже часто в дитини 
мама асоціюється з образом її матеріальноãо забезпечення. 
Більше тоãо, êоли жінêа їде за êордон, то вона одна несе 
тяãар цьоãо заробітчанства. Таêа жінêа зазвичай óтримóє 
своãо чоловіêа і всю сім’ю. Проте, водночас вона стає 
чóжою для них. Томó, яê стверджóє Блаженніший 
Святослав: «Свято матері в Італії – це одне з найбільших свят 
óêраїнсьêої ãромади» [161]. 

Треба додати, що хоч і в óêраїнсьêомó заêонодавстві 
відсóтнє таêе поняття яê «соціальне сирітство» заãалом, не 
êажóчи вже про таê зване «міãраційне сирітство», однаê в 
Національній стратеãії профілаêтиêи соціальноãо сиріт-
ства на період до 2020 р. діти трóдових міãрантів вêазані, 
яê діти, що опинилися в сêладних життєвих обста-
винах [148]. Щоб зрозóміти, яêі діти та сім’ї потребóють 
допомоãи в розóмінні зазначеної Стратеãії, передóсім треба 
чітêо визначити êатеãорії дітей, яêі опинилися ó сêладних 
життєвих обставинах. Таêож необхідно з’ясóвати масшта-
би проблеми в розрізі оêремої êатеãорії дітей в êожномó 
реãіоні. Для приêладó, яê зазначає О. Філіпішина в таêих 
реãіонах яê Івано-Франêівсьêа, Волинсьêа, Рівненсьêа 
області особливої óваãи і послóãи бóдóть потребóвати діти 
трóдових міãрантів; на Заêарпатті – діти-роми; в реãіонах, 
яêі постраждали внаслідоê Чорнобильсьêої êатастрофи, – 
діти-інваліди [148]. І на êінцевомó етапі профілаêтиêи 
відповідно до потреб êожноãо реãіонó місцеві орãани влади 
повинні забезпечити формóвання ринêó соціальних послóã 
з óрахóванням êільêості дітей êожної êатеãорії і забезпе-
чити яêість надання цих послóã. 
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Таêим чином, можемо ãоворити, що застосóвання 
термінó «соціальні сироти» до дітей міãрантів є попóлярним 
та заãальнопоширеним яê ó медійномó, таê і ãромадсьêомó 
просторі. Однаê, в наóêовомó середовищі вживання цьоãо 
поняття проблематизóється. Наведемо деêільêа приêладів. 

Таê, Л. Кривачóê підходить до цьоãо питання досить 
êатеãорично і вважає за потрібне оêремо розãлядати «міã-
раційне сирітство». Відповідно вона виділяє 3 види сиріт-
ства: біолоãічне, соціальне, міãраційне та ãоворить про êате-
ãорії дітей, яêі відповідають êожномó з цих видів: біолоãічні 
сироти, соціальні сироти та діти трóдових міãрантів [66]. 
Яêщо перші дві êатеãорії дітей наділені в óстановленомó 
заêонодавством порядêó певним статóсом (діти-сироти та 
діти, позбавлені батьêівсьêоãо піêлóвання), то дітям трóдо-
вих міãрантів на сьоãодні офіційно статóс не встановлено.  

Наш підхід дещо відрізняється від наведеноãо Л. Кри-
вачóê. Йдеться про таê зване офіційне (відêрите, явне) 
соціальне сирітство, до яêоãо відносимо дітей, чиїх батьêів 
на заêонодавчомó рівні позбавлено батьêівсьêих прав та 
яêі знаходяться ó відповідних державних заêладах опіêи. 
Таêож не йдеться оêремо про міãраційне сирітство, а 
пропонóємо розãлядати йоãо яê один з видів прихованоãо 
соціальноãо сирітства. Тобто, яêщо дослідниця виділяє 
дітей трóдових міãрантів яê самостійнó êатеãорію дітей, то 
ми цю êатеãорію виоêремлюємо яê підãрóпó соціальних 
сиріт.  

Проте, С. Одинець взаãалі ставить під сóмнів адеê-
ватність вживання поняття «соціальноãо сирітства» щодо 
дітей міãрантів. Зоêрема, вона вважає, що словоспо-
лóчення «соціальне сирітство» є семантично порожнім, і 
йоãо вживання щодо дітей міãрантів має стиãматизóючий 
ефеêт [92, c. 121]. Інша дослідниця О. Іванêова-Стецюê 
хоч і ãоворить про реальні ризиêи перетворення «дитини 
міãранта» на «соціальноãо сиротó», проте заóважóє, що 
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надмірна драматизація в означеномó êонтеêсті не бачиться 
доречною, осêільêи баãато полілоêальних родин óспішно 
долають таêоãо родó виêлиêи [48, c. 21].  

У рамêах дослідження виêлиêів та адаптаційних 
резервів полілоêальних родин óêраїнсьêих трóдових 
міãрантів на основі проведення фоêóс-ãрóпових дисêóсій з 
її óчасниêами (трóдові міãранти або «фронтовиêи», їхні діти 
або «діти трóдових міãрантів» та люди, яêі займалися 
вихованням цих дітей або «тиловиêи») бóло зроблено 
настóпний висновоê. Зоêрема, йдеться про те, що проб-
лемó соціальноãо сирітства треба розãлядати êомплеêсно, 
адже виниêнення цьоãо явища може бóти зóмовлено не 
тільêи трóдовою міãрацією, а й просто надмірною зай-
нятістю сóчасних óêраїнців. Томó заãрозó перетворення 
дитини трóдовоãо міãранта в «соціальноãо сиротó» треба 
розãлядати персонально, в êожній сім’ї оêремо [48, с. 29]. 

У ході проведеноãо теоретичноãо аналізó проблем, яêі 
можóть виниêати ó дітей трóдових міãрантів, вважаємо, що 
виниêає необхідність ввести в наóêовий обіã таêе поняття 
яê «діти трóдових міãрантів». Таê, «діти трóдових міãрантів» – 
це особлива соціально-демоãрафічна ãрóпа дітей, дитин-
ство яêих хараêтеризóється відсóтністю повноцінноãо 
батьêівсьêоãо піêлóвання через виїзд батьêів чи одноãо з 
них на певний період часó на роботó за êордон.  

Підсóмовóючи, слід зазначити, що êожна з наóê дослі-
джóє соціальне сирітство, виходячи зі своїх êонцептóаль-
них і методолоãічних побóдов та обóмовлено переваãи 
власне соціолоãії дитинства яê самостійної ãалóзі соціолоãіч-
ної наóêи ó дослідженні цьоãо феноменó. Зоêрема, соціоло-
ãія дитинства завдяêи інтеãративній фóнêції дає можливість 
розãлянóти соціальне сирітство яê цілісне явище, врахо-
вóючи історичні, соціальні, êóльтóрні, еêономічні та психо-
лоãічні фаêтори, що впливають на йоãо поширення. 
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РОЗДІЛ ІІІ. ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ  
ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО СИРІТСТВА  

В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

3.1. Соціолоãо-статистичний аналіз  
соціальноãо сирітства в êонтеêсті трóдової  
міãрації в сóчасномó óêраїнсьêомó сóспільстві 

За останні êільêа десятиліть спостеріãаємо зростання 
масштабів та інтенсивності міãраційних процесів в Уêраїні. 
Таêа тенденція пояснюється соціально-еêономічною ситó-
ацією, яêа на сьоãоднішній день є особливо важêою в силó 
сêладних політичних обставин, що виниêають ó східномó 
реãіоні Уêраїни. Не бóдóчи ãотовою до таêоãо розвитêó 
подій, наша держава не змоãла за êоротêий час створити 
таêі соціально-еêономічні амортизатори, яêі б змоãли 
пом’яêшити наслідêи війсьêовоãо êонфліêтó. На жаль, це 
сóпроводжóється різêим спадом виробництва, сêороче-
нням зайнятості, заборãованістю з виплати заробітної 
плати та, в êінцевомó резóльтаті, втратою робочих місць. 
Відповідно, побоюючись заãрози зниження доходів чи 
бідності внаслідоê óтрати робочоãо місця і матеріальноãо 
доходó, необхідноãо для життєзабезпечення власної сім’ї, 
аêтивізóється трóдова міãрація óêраїнсьêоãо населення за 
êордон. 

Діапазон дóмоê про те, сêільêи óêраїнців працює за 
êордоном, є дóже широêим – еêсперти називають цифри 
від 1 млн. до 7 млн [5, 65]. Вважається, що і маêсимальне, і 
мінімальне значення названоãо діапазонó можóть бóти 
цілêом êореêтними, осêільêи все залежить від методиêи 
підрахóнêó та періодó часó, яêий береться до óваãи. Однаê 
названі дані датóються ще 2013 роêом.  

На даний час статистиêа ãоворить про те, що за 
êордоном леãально перебóває приблизно 5 млн. ãромадян 
Уêраїни [128]. За даними Європейсьêої êомісії з питань 
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міãрації та біженців, óêраїнці є найбільшою ãрóпою ле-
ãальних трóдових міãрантів ó êраїнах Євросоюзó [14]. 
Однаê, навіть незважаючи на це, можна вважати, що 
цифра 5 млн. не є об’єêтивною. Державні орãани статис-
тиêи достатньо повно враховóють народжóваність та 
смертність, однаê з міãрацією існóють деяêі проблеми. По-
перше, фіêсóвати нелеãальнó міãрацію дóже важêо з про-
цедóрної точêи зорó, а по-дрóãе, в Уêраїні немає ефеê-
тивної мотивації населення реєстрóвати свої переїзди. 
Більше тоãо, при êожномó настóпномó підрахóнêó важêо 
охопити довãостроêових міãрантів, яêі в êраїні-призна-
чення перебóвають нелеãально. Звідси і виходить, що вра-
ховóвати масштаби міãрації набаãато сêладніше. Говорити 
точно можна тільêи за резóльтатами переписó населення, 
яêий бóв востаннє ó 2001 р. Томó аêтóалізóється необхід-
ність новоãо переписó. Отже, осêільêи офіційна статис-
тиêа не фіêсóє реальноãо станó міãраційних потоêів, то 
вбачаємо за доцільне враховóвати еêспертні оцінêи. 

Е. Лібанова зазначає, що за êордоном постійно пра-
цює близьêо 3 млн. óêраїнців [145]. Станом на 2013 р. 
особливою попóлярністю êористóвалися настóпні три 
напрямêи міãрації: Росія, Польща і Чехія відповідно. 
Наприêлад, за даними Уêраїнсьêоãо аналітичноãо центрó 
(УАЦ), в 2013 р. óêраїнсьêі ãромадяни перетинали êордон 
з Росією 6 млн. разів, а всьоãо в 2013 р. в Росії працювали 
2,9 млн óêраїнсьêих ãромадян. Проте, з 2014 р. потіê всіх 
іноземних трóдових міãрантів до Росії став сêорочóватися, 
а саме вже за перші два місяці роêó він впав на 5%. 
Очевидною причиною тоãо стала еêономічна êриза, 
роботó в РФ стало знаходити важче, а оплата знизилася. 
Відповідно, потіê міãрантів з Уêраїни тóди таêож сêоро-
тився. У 2015 р. в Росії затрималось лише 105 тис. 
óêраїнців [5] . 
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Щодо інших êраїн-реципієнтів, то наприêлад, Уãор-
щина ó 2017 р. збирається розширити êільêість ваêансій 
для трóдових міãрантів на 50 тис . А Чехія, де вже працює 
220 тис óêраїнців, збирається створити ще 140 тис ваêан-
сій [165]. Проте станом на сьоãоднішній день все таêи 
ãоловним імпортером óêраїнсьêих працівниêів є Польща. 
Яêщо ó 2015 р. тóт працювало близьêо мільйона óêраїнців, 
то ó 2016 р. для óêраїнсьêих робітниêів бóло відêрито ще 
900 тис робочих віз, і ще мільйон Союз підприємців і 
роботодавців Польщі збирається видати ó 2017 р. [165]. 
Однаê, треба пам’ятати, що зазначені цифри стосóються 
лише офіційно влаштованих óêраїнців, хоча очевидним є 
той фаêт, що баãато трóдових міãрантів працюють в Польщі 
нелеãально. У 2018 р. найчастіше з Уêраїни їдóть працю-
вати до Польщі, Італії та Чехії []2.  

Оцінюючи міãраційнó ситóацію в Уêраїні найближчим 
часом, варто проаналізóвати настанови та праêтиêи 
óêраїнсьêоãо населення щодо трóдової міãрації. А знаючи 
êільêість потенційних міãрантів, можна зробити проãнозні 
оцінêи щодо заãрози поширення таê званоãо «соціальноãо 
сирітства» в сім’ях трóдових міãрантів. Для цьоãо хочемо 
навести дані дослідження, проведеноãо Соціолоãічною 
ãрóпою «Рейтинã» ó вересні 2016 р. Опитóвання проводи-
лося в двох аóдиторіях. 

Аóдиторія №1: населення Уêраїни від 18 роêів і стар-
ші. Вибірêа репрезентативна за віêом, статтю, реãіонами і 
типом поселення. Вибірêова сóêóпність: 2000 респон-
дентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). 
Помилêа репрезентативності дослідження: не більше 2,2%. 
Терміни проведення дослідження: 16-22 вересня 2016 р. 

Аóдиторія №2: відвідóвачі візових центрів, яêі хотіли б 
працювати за êордоном (Львів, Житомир, Харêів). Вибір-
                                                            
2  https://zik.ua/news/2018/04/02/trudova_migratsiya_kudy_idut_ukraintsi

_ta_chomu_ne_hochut_pratsyuvaty_vdoma_1297401 
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êова сóêóпність: 450 респондентів. Особисте формалізо-
ване інтерв’ю (face-to-face). Помилêа репрезентативності 
дослідження: не більше 5%. Терміни проведення дослі-
дження: 16-27 вересня 2016 р. [79]. 

Таê, за резóльтатами цьоãо дослідження 30% óêраїнців 
виявили бажання виїхати за êордон на постійне місце 
проживання, а 40% - хотіли б працювати за êордоном. І 
яêщо серед тих людей, яêі хотіли би постійно жити за 
êордоном може виявитися велиêа êільêість тих, яêі виїж-
джали б цілою сім’єю, то серед 40% тих, яêі хочóть працю-
вати за êордоном, очевидно є баãато таêих, яêі все ж таêи 
залишать дітей на батьêівщині і тим самим ці діти потен-
ційно поповнюватимóть ряди «соціальних сиріт». Проте, з 
іншоãо боêó, треба врахóвати і те, що в середовищі 
респондентів, яêі мають дітей до 16 роêів, основним 
мотивом виїздó за êордон на постійне місце проживання є 
бажання забезпечити дітям êраще майбóтнє (52%). 

З числа тих, хто виявив бажання працювати за 
êордоном, лише 25% респондентів оцінили свої шанси на 
роботó за êордоном яê значні, 50% – яê незначні, 12% 
зазначає, що ó них взаãалі немає шансів, êожен десятий – 
не визначився. Зазначимо, що жителі Західної Уêраїни, 
молодь, представниêи чоловічої статі, респонденти з 
вищою освітою та висоêими доходами є значно оптиміс-
тичними в оцінêах своїх шансів на працевлаштóвання. Ті, 
хто вже працювали за êордоном чи хоча б ціêавилися цим 
питанням, таêож оптимістичніші щодо власних шансів 
реально отримати роботó за êордоном. 

Таê, 25% óêраїнців попередньо шóêали інформацію 
щодо працевлаштóвання за êордоном. Щодо відвідóвачів 
візових центрів, то в їх середовищі серед тих, хто вис-
ловили бажання працювати за êордоном, ціêавилися 
можливостями працевлаштóвання аж близьêо 70% рес-
пондентів. 20 % опитаних óêраїнців мають досвід роботи за 
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êордоном. Яêщо таêих на Заході êраїни 23%, то в інших 
реãіонах лише 6-8%. Зоêрема, це чоловіêи, люди серед-
ньоãо віêó, з вищою освітою і вищим рівнем доходів.  

З числа тих, хто виявив бажання працювати за êор-
доном більше, ніж 20% óже мають попередній досвід 
роботи за êордоном, а серед відвідóвачів візових центрів, 
яêі хочóть працювати за êордоном, таêих майже 40% 
(зоêрема, ó Львові та Житомирі таêих більше ó два рази, 
ніж ó Харêові). 

Близьêо 40% опитаних óêраїнців, яêі бажають працю-
вати за êордоном, ãотові лишитися там на термін від 1 до 5 
роêів. Проте, більшість опитаних відвідóвачів візових 
центрів бажають залишитися працювати за êордоном на 
достатньо êоротший термін – до 1 роêó. При цьомó довãо-
строêовó міãрацію розãлядає переважно молодь, а ті 
респонденти, яêі мають досвід роботи за êордоном навіть 
розãлядають можливість виїздó за êордон на постійне місце 
проживання. 

Дві третини опитаних óêраїнців, при наявності постій-
ної роботи за êордоном, сêоріше повернóлися б в Уêраїнó 
через деяêий час, 15% – сêоріше не повернóлися б. Серед 
тих, хто виявив бажання працювати за êордоном, ãотових 
повернóтися в Уêраїнó лише 57%, серед відвідóвачів 
візових центрів – ще менше – 52%. 

За дослідженнями êомпанії Research & Branding Group, 
в ãрóдні 2016 р. 34% населення виявили ãотовність 
назавжди поêинóти Уêраїнó, в той час яê 55% óêраїнців 
сêазали, що не хотіли б êóдись їхати. У порівнянні з лютим 
2015 р. міãраційні настрої зросли на 6%. [6]. 

Яêщо, за резóльтатами дослідження «Рейтинãó», ó 
2016 р. хотіло б працювати за êордоном 40% óêраїнців, то 
ó 2017 р. таêих виявилося вже 44%. [38]. Тобто спосте-
ріãається тенденція до збільшення потенційних трóдових 
міãрантів з роêó в ріê.  
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Основною мотивацією ó бажанні працювати за 
êордоном ó 2017 р. респонденти називали вищий рівень 
зарплати – 72%. Найбільшою попóлярністю серед опита-
них êористóються таêі êраїни-імміãрації яê Німеччина, 
Польща, США, Канада, Чехія, Італія, Велиêобританія, 
Франція, Швеція, Ізраїль, Іспанія, Нідерланди, Росія.  

Серед óêраїнців, яêі висловили бажання працювати за 
êордоном, 14% стверджóють, що вже мають досвід роботи 
там. Виходить, що інші 86% – це таê звані «нові міãранти», 
яêі бóдóть поповнювати ряди óêраїнсьêих трóдових 
еміãрантів. 

Наведені вище відсотêи яê щодо реальноãо станó 
óêраїнсьêої міãрації, таê і потенційної ãотовності до виїздó 
свідчать про те, що осêільêи виїжджає переважно доросле 
населення, баãато сімей ó зв’язêó з цим роз’єднóється. 
Тобто батьêи можóть роêами не бачити своїх дітей, їх 
виховóють бабóсі з дідóсями, інші родичі, а іноді навіть і 
просто знайомі.  

У рамêах проеêтó Карітасó «Мережа соціальних цент-
рів для дітей трóдових міãрантів в Уêраїні», яêий виêонó-
вався в 7-ми містах Західної Уêраїни (Івано-Франêівсьê, 
Коломия, Дроãобич, Стрий, Борислав, Броди, Новово-
линсьê) бóло визначено, хто саме опіêóється дітьми за 
відсóтності батьêа чи матері або ж обох батьêів. Таê при 
заãальній êільêості опитаних 353-ох дітей половина з них 
виховóються без матері, третина – без обох батьêів і більш 
ніж четверта частина – старшим поêолінням, тобто бабó-
сями і дідóсями [73, с. 257].  

Аналіз тривалості відсóтності батьêів в рамêах тоãо ж 
проеêтó поêазав настóпнó êартинó відсóтності батьêів: до 
роêó – 35 випадêів; від 1 до 3 роêів – 111 випадêів; від 3 до 
5 роêів – 112 випадêів; від 5 до 10 роêів – 99 випадêів; більше 
10 роêів – 14 випадêів. Отже, приблизно 64% дітей роêами 
(від 3 і більше роêів) зростають без батьêів [73, с. 257]. 
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За даними досліджень міжнародноãо правозахисноãо 
центрó «Ла Страда – Уêраїна», самі трóдові міãранти ствер-
джóють, що вони змóшені поêинóти на деяêий час дітей 
заради їхньоãо ж блаãа. Таê, 86% міãрантів заробляють 
ãроші на освітó дітей, 72% – на бóдівництво та придбання 
житла, 69% – на забезпечення щоденних потреб 
нащадêів [101, с. 113]. 

Для визначення напрямêів соціальної допомоãи і 
відновлення соціалізаційноãо потенціалó дітей трóдових 
міãрантів ó 2009 р. бóло проведено анêетóвання óчнів стар-
ших êласів заãальноосвітніх шêіл Заêарпатсьêої області. За 
резóльтатами даноãо опитóвання, діти трóдових міãрантів 
порівняно з іншими дітьми більшою мірою чеêають на 
допомоãó від сóспільства: 40,7% дітей, батьêо яêих працює 
за êордоном, і 25,4% дітей, ó яêих за êордоном працює мати, 
не розраховóють на жоднó допомоãó від сóспільства. 
Натомість серед дітей, мати яêих працювала за êордоном на 
момент анêетóвання, óсі бажали б отримати від сóспільства 
певнó допомоãó. А серед дітей, в яêих тоді за êордоном 
працював батьêо, відмовилися від таêої допомоãи лише 9,4% 
опитóваних. Серед óсіх видів допомоãи, яêі вони хотіли б 
отримати від сóспільства, на перше місце таêі діти поста-
вили матеріальнó або фінансовó допомоãó – відповідно 
67,2% і 76,9%. Щодо допомоãи ó виãляді êонсóльтації 
фахівців, то таêої ці діти очіêóють найменше [49, с. 172].  

Дещо іншою є ситóація з дітьми, мати або батьêо яêих 
працювали за êордоном задовãо до моментó проведення 
дослідження. Таê вони більш схильні до отримання най-
першої допомоãи від сóспільства саме ó формі êонсóль-
тацій фахівців, – відповідно 26% і 18,5% [49, c. 173]. 
Можемо припóстити, що таêа відмінність ó відповідях 
пояснюється тим, що саме та êатеãорія дітей, яêі вже 
відчóли на собі відсóтність батьêів розóміють, що не всі 
життєві проблеми вирішóються за допомоãою ãрошей. 
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Щодо статистиêи êільêості дітей трóдових міãрантів, то 
варто зазначити, що в Уêраїні ні існóючі офіційні, ні 
еêспертні оцінêи не відображають реальний масштаб 
явища. В пóблічномó просторі цирêóлюють нічим не під-
тверджені, цифри від 3 до 9 млн. дітей, чиї батьêи 
працюють за êордоном [28]. Більше тоãо, станом на 
сьоãодні в Уêраїні не має жодноãо заãальнонаціональноãо 
обстеження дітей óêраїнсьêих міãрантів. 

У 2009 р. в шêолах Заêарпаття проводилось дослі-
дження «Життєві трóднощі дітей заêордонних трóдо-
вих міãрантів». Зоêрема, бóло опитано 230 óчнів, з яêих 
майже 80% відчóвають різні життєві трóднощі. Таê, 33% 
опитаних дітей, матір яêих працює за êордоном, відчó-
вають «непосильне психічне навантаження», 11% – «жорс-
тоêе ставлення батьêа», 3% – «сильне фізичне наванта-
ження», 3% – «побóтові проблеми» [51]. Яê бачимо з цьоãо 
дослідження, психолоãічні розлади не є масовим явищем 
серед дітей міãрантів.  

За резóльтатами дослідження «Діти, залишені 
позадó», проведеномó ó 2010 р. Міжнародною орãаніза-
цією міãрації (МОМ) ó Тернопільсьêій та Чернівецьêій 
областях здійснено настóпні висновêи: від’їзд батьêів 
може мати неãативний вплив на емоції і соціальнó пове-
дінêó, залишених в Уêраїні дітей; може спричинити їхню 
заêритість, аãресію, низьêий рівень поваãи до інших, 
поãанó дисциплінó, відмовó від навчання; стати імпóльсом 
до численних проблем в сфері соціальної êомóніêації та 
пізнавальній діяльності дітей [178].  

Яê зазначає С. Одинець, сóттєвим недоліêом обох 
досліджень, є їхня методолоãічна фраãментарність. У 
жодномó з них не бóло виêористано êонтрольні ãрóпи дітей 
та підлітêів, яêі живóть ó тій самій місцевості разом з 
батьêами. Не бóло наведено арãóментів і на êористь тоãо, 
що неãативні емоційні прояви та психолоãічні особливості, 
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на яêих наãолошóють дослідниêи, є притаманними виêлюч-
но дітям міãрантів, а не зóмовлені віêовими змінами ó пси-
хіці чи спричинені іншими обставинами [92, с. 119-120].  

Не варто забóвати і про таêі позитивні наслідêи 
трóдової міãрації яê підвищення фінансовоãо добробóтó 
родини та рівня життєвих стандартів. Таê, за резóльтатами 
заãальнонаціональноãо обстеження домоãосподарств 
Уêраїни (2007-2008 рр.) міãранти витрачали свої заро-
бітêи, передóсім, на потреби родини: 72% óêраїнсьêих 
міãрантів висилали ãроші на придбання продóêтів, одяãó, 
оплатó послóã в Уêраїні; 39,3%, – на êóпівлю автомобіля, 
пральної машини, холодильниêа; 12,4% – на оплатó нав-
чання членів родини, і, найперше, дітей [45]. Більше тоãо, 
з’являється нова тенденція: óêраїнсьêі міãранти до êраїн 
ЄС намаãаються забирати своїх дітей до себе, ó êраїнó 
проживання, де забезпечóють їм здобóття першої або 
дрóãої вищої освіти, житло, і можливості для особистісноãо 
розвитêó [102]. 

Щодо óêраїнсьêої трóдової міãрації в Італію, то яê 
свідчать джерела, трóдові міãранти в Італії – це переважно 
жінêи, яêі працюють доãлядальницями, прибиральницями, 
нянями. Чоловіêів майже в шість разів менше [138]. А яê 
óже нами зазначалося, розлóêó з матір’ю діти пережи-
вають болючіше, ніж з батьêом. Тільêи в Неаполі та при-
леãлій до ньоãо області Кампанія мешêає 42 тис. óêраїнців, 
що є дрóãим поêазниêом серед інших італійсьêих реãіо-
нів [138]. Проте можемо припóстити, що реально óêраїнців 
тóт більше, осêільêи завжди порóч з офіційною має місце і 
нелеãальна міãрація. Навіть, яêщо після баãаторічноãо 
перебóвання в Італії баãато хто з міãрантів ó зв’язêó з 
отриманням доêóментів забрав сюди сім’ю, ó більшості 
випадêів все ж таêи сім’я залишається в Уêраїні. 

На основі зібраних ó 2005-2010 рр. ãлибинних інтер-
в’ю Ф. А. Віанелло виділяє два профілі óêраїнсьêих жіноê 
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міãрантоê ó Італії: перехідні і постійні міãрантêи. Це 
дозволило їй виділити різні типи транснаціональних 
сімей [25, c. 110-113].  

Перший профіль (перехідні) вêлючає в себе міãрантоê, 
яêі живóть в Італії, працюють в сім’ї роботодавця на правах 
співмешêанця. Їх соціально-демоãрафічний портрет на-
стóпний. Це переважно матері-ãодóвальниці, часто (але не 
обов’язêово) самотні матері 40-60-ти роêів з дітьми-
підлітêами або повнолітніми. Для них хараêтерна êоротêо-
строêова міãрація, вони чітêо фоêóсóються на поверненні, 
але постійно йоãо відêладають. Для перехідних міãрантоê 
роль матері є основною, яêа визначає метó óсієї міãрації. 
Сімейні зв’язêи є емоційним джерелом, яêе підтримóє їх 
протяãом перебóвання за êордоном. 

У цьомó випадêó êонфіãóрація транснаціональної 
родини є настóпною: в Італії самотньо живе жінêа серед-
ньоãо віêó, а в Уêраїні – її неповнолітні чи повнолітні діти, 
чоловіê і батьêи похилоãо віêó. Всі члени сім’ї фінансово 
залежать від жінêи-міãрантêи. В цьомó випадêó можна 
ãоворити і про чітêо виражений браê доãлядó. Зоêрема, з 
одноãо боêó, неповнолітні діти відчóвають потребó ó 
виêонанні сімейних обов’язêів матір’ю, а з іншоãо – літні 
батьêи залишаються самотніми та позбавленими доãлядó їх 
доньоê-міãрантоê. 

Дрóãий профіль óêраїнсьêих жіноê-міãрантоê, яêий 
виділяє Ф. А. Віанелло – постійні міãрантêи. Ці жінêи баãа-
то óваãи приділяють особистомó розвитêó, óниêаючи при 
цьомó сімейних обмежень і починають в êраїні імміãрації 
нове життя. Вони дóже часто забирають своїх дітей до 
Італії. Проте, про чоловіêів цьоãо сêазати не можна, 
осêільêи цей профіль жіноê-міãрантоê є прихильниêом 
матріархальної моделі. Соціально-демоãрафічні хараêте-
ристиêи тóт дещо відрізняються від жіноê з першої ãрóпи. 
Зазвичай, це самотні матері, за віêом молодші від пере-
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хідних міãрантоê, з неповнолітніми дітьми і «óшêодженою» 
особистісною та соціальною ідентичностями в Уêраїні. 

У цьомó випадêó йде мова про таêó транснаціональнó 
сім’ю – діти і, в дóже небаãатьох випадêах, чоловіêи, 
приєднóючись до жіноê-міãрантоê в Італії, стиêаються з 
óсіма проблемами, пов’язаними з возз’єднанням сім’ї: 
розрив ó близьêості і взаємномó пізнанні, ãендерні і 
міжпоêоліннісні êонфліêти, êóльтóрна і соціальна інте-
ãрація, поãіршення соціальної мобільності. Але попри 
названі проблеми, відтіê доãлядó за дітьми в таêомó випадêó 
частêово подоланий. Однаê, залишається проблема від-
тоêó доãлядó за літніми батьêами, осêільêи вони залиша-
ються самі, маючи дóже низьêий рівень пенсії та без 
жодної підтримêи з боêó óêраїнсьêих орãанів влади. 

У вересні 2013 р. на телеêаналі 1+1 відбóлася прем’єра 
доêóментальноãо фільмó «Жінêа-банêомат» [43]. Це історії 
реальних жіноê, яêі працюють в Італії. Фільм побóдований 
на розповідях самих міãрантоê, їхніх дітей, що залишилися 
на Уêраїні та людей, яêі опіêóються цими дітьми. 

Таê, історія перша. Галина (с. Жóравне) поїхала в 
Італію працювати прибиральницею. Вона живе в одномó з 
найнебезпечніших міст êраїни Неаполі. Проте жінêа не 
боїться нічоãо, вона вже звиêла ходити вóлицями міста 
вночі. Її серце завмирає лише тоді, êоли чóє порóч дитячий 
сміх. Дванадцятирічний Рóслан, син Галини, зазначає: «Я 
сам з двох роêів. (довãа паóза). Вже таê не сóмно. Я от 
êоли бóв ще в садіêó, то мені бóло сóмно, а тепер, та 
ньи. Таêо вже привиê. Вже по Skype ãоворю, то вже не 
сêóчно таê, вже нормально». Своãо батьêа хлопчиê 
ніêоли не бачив, йоãо виховóє лише бабóся, яêа зãадóє: 
«…Дитина залишилася. Спочатêó він нічоãо таê 
реаãóвав, що мами нема. Але пізніше, êоли пішов до 
шêоли, часто вечорами плаêав [бабóся плаче], що хотів 
мами… Я êазала, що мама тебе любить, мама приїде, 
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мама зароби ãроші, бóдеш вчитися. І таê ми обидвоє з 
внóêом тільêи зараз живемо. Він підтримóє мене, а я 
йоãо…». Бабóся наãолошóє: «…Завдяêи їй ми маємо все… 
зробили ремонт… êóпили холодильниê…Вона допома-
ãає всім: і сестрі, і братові…». Дійсно, жінêа êóпляє синові 
баãато речей, яêі присилає додомó разом з щомісячною 
сóмою ãрошей. Однаê, Рóсланó не вистачає матері вдома. 
При найменшій наãоді він їде в сільсьêó бібліотеêó, щоб 
подзвонити їй по Skype. При цьомó він точно не знає, а 
тільêи надіється, що раптом мама бóде в мережі. Рóслан 
бачить її на еêрані êомп’ютера êожен день, але, яê зазначає 
хлопчиê, не може її обняти. У ньоãо одна мрія – хоча б раз 
сходити з мамою на річêó. 

Історія дрóãа. Юля, дочêа Романії, яêа після розлóчення 
з чоловіêом бóла змóшена поїхати за êордон, щоб забез-
печити дитинó, ãоворить: «Мені приємно, що про мене 
піêлóються. Там яêийсь одяã висилають, там таêе. 
Приємно. Одяã він хоча і теплий, але батьêівсьêа любов 
тепліша». Свої «11» Юля святêóє з дрóзями, це її перший 
день народження без мами. Дівчинêа два дні допомаãала 
бабóсі приãотóвати все до свята з надією, що її похвалить 
саме мама. Романія, яêа óже півроêó не може знайти 
постійної роботи ó Римі, витрачає останні ãроші, щоб 
êóпити êвитоê на автобóс, доїхати ó êафе з Інтернетом і 
привітати доньêó по Skype. Слова вітання жінêа ãоворить 
êрізь сльози. Юля в той момент таêож плаче. У êожній 
розмові дитина запитóє матір, êоли та приїде. Однаê, 
Романія не може відповісти на це запитання, осêільêи ще 
не заробила потрібнó сóмó ãрошей. 

Історія третя. Тетяна (м. Надвірна, Приêарпаття), яê і в 
попередній історії, розлóчившись з чоловіêом-п’яницею, 
їде в Італію на роботó і залишає троє дітей на своїх батьêів. 
Коли Тетяна поїхала (2003 р.), ó Надвірній ще не бóло 
Інтернетó. Діти писали їй листи, яêі вона зберіãає. У цих 
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листах розповіді про шêільні проблеми та малюнêи. Серед 
них є і підêазêи для мами, що треба передати в подарóноê 
настóпноãо разó. У фільмі Тетяна демонстрóє малюноê 
наймолодшої дочêи Роêсолани, на яêомó вся сім’я і мама з 
ними разом. Тетяна, яêа до від’їздó в Італію працювала 
вчителем, розóміє: «Яê я побачила цю обстановêó на 
Уêраїні. Я подивилася тоді, що хлопці взяли там ящиê 
ãорілêи, і ящиê пива, і ящиê вина. Мені це бóло вра-
ження дóже таêе. Я собі дóмаю, яê мої діти там зали-
шóться, я їх потім, нó, не зможó направити чи наці-
лити, знаєте, на той потім. Заãóблю я дітей. Я таê 
собі подóмала». Через чотири роêи Тетяна забрала всіх 
своїх дітей в Неаполь. Однаê, навіть після приїздó дітей 
жінêа зазначає, що відстань зробила своє. 

Історія четверта. Наталя (м. Боярêа), яêа óже 8 роêів 
працює в Італії, в останній вихідний перед відпóстêою 
êóпляє подарóнêи для дочêи Марини. Жінêа запевняє, що 
завдяêи роботі за êордоном вона здійснила все, заради 
чоãо приїхала в Італію. Але є і зворотній біê медалі –  її 
дочêа виросла і з êожним роêом вона віддаляється від мами 
все більше і більше: «…Один день вона [дочêа] розмовляє 
зі мною добре, на дрóãий день трошêи щось там не 
таê, не хоче мені розêазóвати…». Наталя сподівається, 
що за місяць відпóстêи вона налаãодить стосóнêи з 
доньêою, але повертатися назавжди в Уêраїнó вона не 
збирається.  

Історія п’ята. Без мами виросла ще одна дівчинêа 
Діана. Змалêó її виховóє бабця. В їхній хаті в селі Лойова 
на Івано-Франêівщині баãато сóвенірів з-за êордонó, 
ãарний ремонт та меблі. Діана виділяється серед решти 
дітей, яêі живóть ó цьомó селі. Тільêи в  неї є êвадроциêл, 
щоб їздити по ãорах, та дороãий фотоапарат. Саме завдяêи 
подарóнêам мамі вдалося налаãодити êонтаêт із дитиною. 
Діана êаже настóпне: «…Я завжди знала, що мама 
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працює заради тоãо, щоб мені щось êóпити. Коли мама 
приїхала – це бóло дóже страшно. Я боялася з нею 
ãоворити. Я хотіла її обняти, но я боялася. Я всти-
далася її… Кóдась іти – я ішла питатися бабóсі… і 
потім вже ішла питатися мами… Я просто боялася 
щось не таê сêазати, щось не то зробити. Це бóла для 
мене, не можó сêазати, що чóжа людина. Людина, яêа 
для мене бóла нова, яêó я в переважності не знала. А яê 
з дитиною можна налаштóвати зв'язоê? – мама мені 
завжди щось êóпляє. Це щось таêе, там барбі чи ще 
щось. Таê я більше до неї таê притяãóвалася…». 
Дівчинêа звиêла отримóвати подарóнêи не тільêи на свята, 
а просто таê, щомісяця. І таê майже в êожній родині, де 
мама поїхала працювати за êордон. 

Кожна жінêа, яêа знялася ó цьомó фільмі, зазначає, що 
ó неї не бóло іншоãо виходó, яê поêинóти дітей і заробляти 
ãроші за êордоном. Тепер міãрантоê і їхніх дітей розділяють 
сотні êілометрів, але зв’язóє Інтернет. Інша парадоêсальна 
ситóація: вони роêами не перетинають пороãи рідноãо 
домó, проте все, що там є, – це резóльтат їхньої праці. З 
розповідей ãероїв фільмó видно, що постóпово óсі 
звиêають до ситóації, що сêлалася. І там, де відсóтність 
неможливо заповнити таêими емоційними êомпонентами, 
яê поцілóнêи та дóшевні розмови, вона заповнюється 
подарóнêами та ãрошовими переêазами. 

Цей фільм є приêладом тоãо, яê еміãрація призводить до 
припинення повноцінноãо існóвання сім'ї, до виниêнення ó 
дітей та батьêів-міãрантів стресів через розлóêó одне з 
одним, а ãоловне – яê відбóвається «валютизація» відносин 
ó родині. Тобто, йдеться про те, що через постійне 
матеріальне óтримання батьêами своїх дітей, останні, з 
одноãо боêó, невмотивовані працювати та самореалізо-
вóватися, а з іншоãо – з часом сприймають батьêів здебіль-
шоãо яê джерело фінансовоãо забезпечення. 
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У рамêах проеêтó «Уêраїнсьêа столиця Італії: 
історії розділених сімей», створеноãо за підтримêи 
Journalismfund.eu, досліджóвалось яê впливає трóдова 
міãрація на ãромадян Уêраїни за êордоном та на їхніх 
родичів, що залишилися вдома. Зоêрема, бóло проведено 
інтерв’ю ó сім’ях трóдових міãрантів. Таê, за резóльтатами 
оприлюднених інтерв’ю, можемо ãоворити, що без сóмнівó 
трóдова міãрація впливає на життя яê самоãо міãранта, таê і 
на життя інших членів родини, яêі залишилися на бать-
êівщині. Кожна таêа сім’я має свої трóднощі. Наприêлад, є 
дорослі, яêі після тривалоãо перебóвання за êордоном 
вирішили забрати дітей до себе: «Діти вже починали 
чóть-чóть забóвати. Дистанція своє бере. Із-за чоãо ми 
вирішили або їх сюди привезти, або… сім’я розпа-
дається. Діти без батьêів не повинні бóти» [138]. 
Щодо цьоãо випадêó, то тóт сім’я возз’єдналася. Більше 
тоãо, ці діти навіть інтеãрóвалися в італійсьêе сóспільство.  

Розлóêа між членами родини рóйнóє таêож і шлюбні 
відносини, що прямо чи опосередêовано впливає на 
відносини батьêів з дітьми. Настóпний сценарій вдало це 
демонстрóє: «Ми спілêóвалися, спілêóвалися, потім 
вона [дочêа міãрантêи] приховала, що тато живе з 
іншою жінêою. Коли я про це все дізналася, êажó – чомó 
ти мені нічоãо не сêазала? А вона êаже – я боялася. – 
Чоãо ти боялася? Ти йдеш до тата, тато спілêóється 
з жінêою, а від мене все це приховóєш. Потім ми почали 
з нею сваритися і вона припинила зі мною спілêó-
ватися. Мовляв, мама поãана, я її поêинóла» [138]. 

Мають місце і випадêи, êоли міãранти мóсять залиша-
тися за êордоном навіть в пенсійномó віці для óтримання 
вже своїх дорослих дітей: «……Я мóшó помаãати на 
Уêраїні своїй дочці, яêа не має роботи з вищою осві-
тою, чоловіê дóже хворий в мене раêом після інсóльтó. 
І я тяãнó на своїх плечах всю сім’ю». Довãотривала 
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розлóêа, звичайно, має й психолоãічні наслідêи: «Трошêи є 
яêась відчóженість. Таê яê ми вже ніби відвиêаєм. 
Втрачаються таêі сімейні зв’язêи, цінності…» [138]. 

Незважаючи на відстань, члени родини трóдових 
міãрантів звісно намаãаються підтримóвати зв’язоê один з 
одним. Деяêі типи таêоãо спілêóвання досліджені емпі-
рично. В рамêах проеêтó «Історії розділених сімей: 
Сêайп-село», яêий бóв представлений на Львівсьêомó 
Громадсьêомó телебаченні наведено деяêі приêлади спіл-
êóвання з родичами міãрантів-óêраїнців [139]. На приêладі 
села Бабівці, що в Чернівецьêій області, поêазано яê 
основним джерелом спілêóвання між міãрантами та 
родичами на Уêраїні є Інтернет. Зоêрема, йдеться про 
перетворення маленьêоãо села, в яêомó нема роботи та 
баãато хто працює саме за êордоном, в таê зване «Сêайп-
село». Яê зазначає, один з мешêанців: «На моїй вóлиці 
немає жодної хати, яêа не має Інтернетó». Сêайп-
зв'язоê тóт є ãоловним зв’язêом між віддаленими родичами: 
«В любий момент по сêайпó можна бачити свою ріднó 
êров, яêа за êордоном…..» [139]. Більше тоãо, автори 
даноãо проеêтó чітêо вêазóють на те, що Інтернет для селян – 
це не джерело новин та розваã, а першочерãово – 
інстрóмент для êомóніêації з родичами, яêі працюють за 
êордоном. 

У рамêах проеêтó бóли проведені êоротêі інтерв’ю з 
дітьми та дорослими, чиї сім’ї мають відношення до міãрації. 
З цих інтерв’ю видно, що êожна дитина по різномó 
переносить відстань з близьêим людьми. Уже дорослий на 
момент розмови 25-річний Ярослав зãадóє, що до нової 
реальності (життя без мами, яêа виїхала в Італію) адап-
тóватися бóло не просто: «Не плаêав, але радісноãо теж 
нічоãо не бóло… Досить важêо спочатêó адаптація 
пройшла…..» [139]. «Ні, матóсю, ти не померла. Ти 
жива і піêлóєшся про мене, але твоєї ласêи я не 
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відчóваю ще від 5-ãо êласó. Чомó ти поїхала в Італію, а 
мене залишила на батьêа та бабóсю?» [39, c. 197]. 
Натомість 7-річний Станіслав на питання, чи сóмóє за 
батьêами в Іспанії, відповідає заперечно. Проте, з іншоãо 
боêó додає, що хотів би поїхати до них. 

Таêó відмінність ó ставленні дітей до втрати батьêів 
через трóдовó міãрацію важêо пояснити. Яê зазначає 
психолоã Бобівцівсьêої сільсьêої шêоли, «… відстань, 
відсóтність найрідніших людей – мами і тата, змó-
шóють дітей страждати, хоч і мало хто з них ãото-
вий про це ãоворити….» [139]. Очевидно, це залежить від 
хараêтерó та відêритості êожної дитини особисто. 

Заробляючи ãроші за êордоном, батьêи без сóмнівó 
відêривають для дітей баãато можливостей, проте не для 
всіх дітей це є ãоловним ó житті. Ось що з цьоãо приводó 
дóмають самі діти з транснаціональних сімей: «Моя дóша 
замерзла... замерзла від цьоãо довãоãо холодó, що 
тяãнеться óже 3 роêи» [39, c. 197].  

Для баãатьох дітей батьêи-міãранти перетворилися на 
джерело постачання ãрошей. «Ми, діти, звиêли, що наші 
батьêи – це ті, що заробляють ãроші. Мало-помалó 
вони перетворюються на спонсорів для нас», – пише 
17- літній юнаê, син еміãрантів [39, c. 197]. Проте є і таêі, 
що ãотові відмовитися від матеріальноãо блаãополóччя 
заради присóтності батьêів ó своємó житті: «…У моємó віці 
я óже маю все, чоãо можна бажати. Я хочó мами, а не 
ãрошей і тих подарóнêів, яêі вона присилає». «…Я вас 
прошó: не залишайте дітей заради ãрошей! Нам 
потрібні ви, нам потрібні мами, що завжди порóч з 
нами, розділяють наші радощі, óспіхи, невдачі». «Я 
ніêоли не дóмав, що моя мрія бóде êоштóвати таê 
дороãо!» «Ми із батьêом óже звиêли жити без мами. 
Невже це життя?» [39, c. 197]. 
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Дорослим, яêі все ж таêи обрали таêий шлях зароб-
ляння ãрошей яê міãрація, таêож важêо через відсóтність 
дітей та інших членів родини: «…Дóже важêо бóло, êоли 
тобі не дзвонять. А êоли дзвонили, то це зазвичай бóли 
яêісь не дóже приємні новини. Хтось помер, тóди-
сюди», «…Неêомфортно… І êоли приїжджаєш, почи-
наєш знайомитися зі своїми дітьми, зі своєю дрóжи-
ною. В неї теж нові звичêи з’явилися. Діти за 10 роêів, 
відêоли я поїхав, виросли чомóсь вищі, ніж я» [139]. 
Особливо розлóêó з дітьми переживають матері: «Я 
почóвалась осиротілою і самотньою на чóжині, приãо-
ломшóвала себе тяжêою роботою, щоб заãлóшити 
споãади і тóãó за óсім, що залишила óдома.... а чи є ще 
той ДІМ, êотрий залишила не з власної волі, та все ж 
таêи залишила...»; «…А вона мовчêи дивилась на мене 
êiльêа сеêóнд, а тодi спитала: «Ви хто?» Я не моãла 
повiрити — рiдна доньêа мене не впiзнає!...»; «…Таêоãо 
заробiтчансьêоãо хлiба не бажаю більше нiêомó. 
Вiдстань роздiляє рiдних людей, забирає сiмейнi 
цiнностi, рóйнóє сiм’ї».  

Збірêа оповідань «Мама по сêайпó» [76], в яêій 
розêривається тема трóдової міãрації, виêлиêала неаби-
яêий інтерес яê ó світової, таê і в óêраїнсьêої ãромад-
сьêості. Це збірêа деêільêох оповідань, де спільною темою 
є проблеми батьêів і дітей та êриза спілêóвання ó сім'ях, яêа 
виниêає через трóдовó міãрацію батьêів. Оповідання 
ведóться особисто від імені міãрантоê, яêі розповідають 
про своїх дітей та досвід мами по сêайпó, зоêрема. 

Перше оповідання або таê званó передмовó «Очима 
дітей» М. Савêа розпочинає з прози Валіêа, одинадцяти-
річноãо хлопчиêа із села Дóнаївці під Чернівцями: «Я живó 
зі своєю бабóсею, яêó дóже люблю. Вона для мене і мама, 
і тато, і найêращий дрóã. У щоденній молитві, звер-
таючись до Всевишньоãо, я прошó для неї хоч трохи 
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здоров'я, бо вона має хворе серце. Бабóся моя вирос-
тила п'ятьох дітей, серед них і мою мамó. Мама не 
живе тепер з нами, бо вона на заробітêах в Італії. Коли 
приїжджає ó ãості додомó, то êаже, що Італія дóже 
ãарна, сонячна êраїна. Але для мене ця êраїна чóжа, 
далеêа і зовсім не сонячна, бо вона забрала мою мамó. Я 
щодня чеêаю на неї, вона часто дзвонить додомó, я чóю 
її лаãідний ãолос, але не бачó її добрих синіх очей...». У 
розлóці з мамою одинадцятирічний хлопчиê звинóвачóє 
державó: «...Моя мама дóже добре вчилася êолись ó 
шêолі, але що з тоãо вийшло? Абсолютно нічоãо. Вона 
поїхала в Італію ó пошóêах ãрошей для моєї êращої 
долі. Заради ãрошей вона баãато терпить. Вона пра-
цює санітарêою ó ліêарні, доãлядаючи хворих, піêлóю-
чись про них, їхнє здоров’я. Це несправедливо, це навіть 
образливо, що ó своїй державі людина не має роботи, 
не може проãодóвати одноãо сина і себе…» [76, с. 9]. 

М. Савêа заóважóє, що основною причиною трóдової 
міãрації є невпевненість ó завтрашньомó дні, вихід із 
бідності. Відтаê, на її дóмêó, «… дорослі діють за аналоãією, 
за найпростішою схемою, стаючи за спиною сóсіда в 
довжелезні черãи до посольсьêих віêонечоê по візи, аби 
врешті поповнити армію трóдових міãрантів. Правдами і 
неправдами вириваються, продираються через êордони – 
в Італію, Грецію, Чехію, Польщó, Уãорщинó, Анãлію... І, 
звичайно, в Росію…» [76, c. 7]. Більше тоãо, авторêа бачить 
заãрозó передачі страхó невпевненості ó завтрашньомó дні 
дітям, яêі, вже бóдóчи дорослими людьми, можóть повто-
рити еміãрантсьêий досвід батьêів. 

У передмові М. Савêа ставить таêі запитання, яê: «Чи 
поверне сêайп розірваним сім’ям втраченó радість 
спілêóвання?», «Чи відновить Інтернет розірвані родинні 
зв’язêи?» [76, с. 10], відповіді на яêі бóдемо намаãатися 
віднайти в настóпних розділах êнижêи. 
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Таê, в оповіданні дрóãомó «Ho paura» Г. Крóê йдеться 
про особливості спілêóвання міãрантêи Нелі та її сина 
Івасиêа. Зоêрема, описóється одна з розмов ãероїв, ó яêій 
хлопчиê ãоворить матері настóпні слова: «Петро тітчин 
нині ãоворив, що ти ніêоли більше не повернешся… яê 
їхня Василина. Вона там заміж вийшла, нових дітей 
собі народила, а старих поêинóла…» [76, с. 12]. На що 
Неля синові відповідає: «Я повернóся, синó, ти ж знаєш. 
Але ще не вже: треба ж яêось êредит платити за 
êвартирó. А Петра не слóхай» [76, с. 13]. 

Василина – родичêа Нелі, своãо часó поїхала працю-
вати за êордон, залишила чоловіêа і дітей на Уêраїні. Тепер 
ó неї за êордоном нова родина, нові діти. Яê êаже сама 
Василина: «Тих людей, яêих ми поêинóли êолись, більше 
нема. Одноãо дня настає таêа мить, êоли ти вирі-
шóєш êинóти все це і повернóтися додомó. … Майже 
дорослі діти зóстрінóть тебе з радісстю, особливо 
подарóнêи. Радість  приãасне, êоли ти сêажеш, що не 
збираєшся повертатися назад. … Через êільêа місяців 
ти зрозóмієш, що тобі нема тóт місця, що ти сама зі 
своїми проблемами і зі своїм поãлядом на життя їм 
непотрібна. Ти винна ó всьомó, чоãо ó них нема – 
доріêатимóть вони тобі. Я винна ó томó, що вони 
таêі, – доріêатимеш ти сама собі. Ти не витримаєш і 
поїдеш, бо яêщо не поїдеш за êордон, то поїдеш 
мозêами» [76, с. 20]. 

Послóхавши Василинó, Неля щовечора повторює своє 
«О, паóра», що означає «боюся». Вона боїться, що зіштов-
хнеться з тою ж проблемою; що син віддалиться від неї; що 
йомó не бóде з êим поділитися, êоли щось поãане при-
сниться або êоли хтось йоãо сêривдить. І найбільше Неля 
боїться, що та образа стоятиме поміж ними, розростаю-
чись із êожним днем. І врешті стане таêою велиêою, що 
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вони ніêоли не зможóть більше наблизитися один до 
одноãо. 

Велиêою цінністю для Нелі є можливість поãоворити з 
Івасиêом по Сêайпó, хоч постійно, за її словами, потрібно 
перепитóвати: «Ти мене чóєш, синó? А таê чóєш? … Говори 
êоротêими фразами, бо я тебе інаêше не чóю!...» [76, 
с. 12-13]. Часто таêі розмови завершóються написом на 
еêрані: «Дзвіноê завершено. Тривалість: 03:27». В інших 
випадêах історія їхньоãо з сином спілêóвання – то ради 
сêóпих повідомлень на êшталт: «Абонент Іван2002 не 
відповідає» або «Пропóщені дзвінêи від Іван2002». Баãато 
радості Нелі приносять рядêи Івасевих смайлиêів. Особ-
ливо значення міãрантêа надає смайлиêó із ведмедиêом, 
яêий ніби êаже «моя-моя». Іван називає йоãо обіймайлиêом. 
Авторêа цьоãо оповідання Г. Крóê зазначає, що ці смай-
лиêи – чи не єдині сêóпі синові емоції, бо інших він соро-
миться. А поза тим – стандартні розмови про одне й те 
саме: чи маєте що їсти, що в шêолі, яê бабця, яê поãода 
тощо. 

Третя історія Г. Малиê «Славêа» про маленьêó 
родинó, в яêій батьêо втративши працездатність, не 
залишає для своєї дрóжини іншоãо виборó, яê поїхати на 
роботó в Італію, щоб завершити бóдівництво новоãо домó. 
Славці (дочці) в той час бóло близьêо 13 роêів.  

За перших три роêи роботи за êордоном жінêа бóла 
вдома один раз. Вона  приїхала тільêи на два тижні, 
осêільêи, за її словами, її не бóло êим замінити. Жінêа їде 
зновó на ріê, після чоãо повертається в Уêраїнó назавжди. 
Для Славêи це бóла одна з найбільш радісних подій за 
останні чотири роêи її життя. 

Одноãо вечора Славêа підслóховóє розмовó батьêа та 
матері, в яêій дрóжина зізнається, що в Італії двічі надавала 
послóãи сóроãатної матері. Вислóхавши пояснення, чоло-
віê пробачає дрóжинó. Спільно подрóжжя вирішóє, що 
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треба висповідатися від цьоãо ãріха і жити далі, осêільêи 
вже нічоãо змінити не можна. Славці не залишалось нічоãо, 
оêрім яê вдати, що вона нічоãо не знає, що вона і робила. 
Однаê, дівчинêа неодноразово чóла в шêолі насміювання ó 
свій біê, ніби її мама працювала в Італії повією.  

Оповідання завершóється досить траãічно. Після спо-
віді ó священниêа Леся (міãрантêа) поêінчóє життя само-
ãóбством. Батьêо, розóміючи, що в цьомó винен священиê 
підпалює церêвó, замêнóвши себе там зсередини. Славêа 
залишається êрóãлою сиротою. Г. Малиê не описóє, яê це 
вплинóло на життя дівчинêи, а залишає читача в роздóмах.  

Настóпна історія О. Лóщевсьêої «Наша велиêа виãа-
дана родина» про двох сестер, від яêих батьêо відмовився, 
а мати поїхала за êордон заробляти ãроші. Надя та Ліля 
залишилися під опіêою тітêи Ані, яêа через деяêий час 
віддала дівчат до інтернатó. Молодша Ліля мамó зовсім не 
пам’ятає. Коли та їхала, дівчинці бóло всьоãо 2 роêи. І Ліля, 
і Надя мріють про сім’ю. Молодша ó êожній жінці вбачає 
свою мамó: «А що êоли ó нас відразó з’явиться величез-
на, сóпер-пóпер-ãіãантсьêа родина?» [76, с. 55]. 

Кожний вечір дівчата проводять на автостанції, де на 
останній рейс після роботи сідає Юля, яêó вони дóже 
люблять. Часто молода дівчина забирає сестер додомó, де 
вона живе з своїм молодим чоловіêом Денисом. Кожноãо 
разó, êоли дівчата повертаються до інтернатó Ліля плаче, 
чомó вони не залишилися. Для старшої сестри – це дóже 
болюче прощання, осêільêи потім їй доводиться заспо-
êоювати семирічнó сестричêó. В таêі моменти Надя ãово-
рить про себе: «Мамо, тобі треба це бачити» [76, с. 61] і 
óявляє матір на полóничномó полі.  

Ця історія заêінчóється добре – обох сестер óсиновили 
Юля та Денис. Однаê, треба розóміти, що довелось пере-
жити дітям, яêих при живих батьêах віддали в дитячий 
бóдиноê, та яêі емоції вони переживали, óявляючи себе 
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членами велиêої люблячої родини, яêої в реальності не 
бóло. 

Настóпна історія «Яãоди», яêó описóє М. Кіянов-
сьêа, про хлопчиêа Вадю, яêоãо мати залишила на вихо-
вання бабóсі та дідóся, а сама поїхала заробляти ãроші в 
Італію. За свідченнями бабóсі, ó хлопчиêа на фоні пос-
тійноãо сóмó за матір’ю розвивається безсоння. Особливо, 
це почало проявлятися, êоли вона перестала дзвонити 
синові.  

Все, що Вадіêó наãадóвало мамó – це ãодинниê, на 
яêомó вона вчила йоãо знатися і при êожній вдалій спробі 
він за це отримóвав печиво, намащене варенням чи маслом; 
а таêож ãорище, на яêомó стояв ящиê з маминими речами. 
Насправді, яê зазначає Вадя, він не любив дóмати про 
мамó, осêільêи з êожним разом дóмати про неї ставало 
важче. Але, з дрóãоãо боêó, ще бóдóчи зовсім маленьêим, 
Вадіê добре óсвідомлював, що постійно дóмає про мамó 
яêраз томó, що її в ньоãо зараз праêтично нема. 

М. Кіяновсьêа добре передає емоційний стан дитини 
через відсóтність матері. Наприêлад, «Вадя знав, що 
лежати в ліêарні – поãано, але êоли мама лежала в ліêарні, 
пізніше її виписали, і вона довãо бóла з ним вдома, тож 
дóмати, ніби мама лежить ó ліêарні, бóло приємно, отож 
він, êоли дóмав, трішечêи хитрóвав. Дóмати про те, що 
мама в Італії, бóло набаãато ãірше» [76, с. 64]. Таêож Вадя 
знає, що в очах бабóсі в óсьомó винен тільêи він. Зоêрема, 
хлопчиê неодноразово чóв, яê бабóся дідові та сóсідці 
ãоворила, що мама поїхала в Італію тільêи через ньоãо. 

Вадя мріє навчити своãо êотиêа різним фоêóсам і 
трюêам і створити маленьêó цирêовó трóпó, яêа êолись 
стане знаменитою і він зможе поїхати на ãастролі в Італію. 
Мама прийде подивитися на виставó і не впізнає Вадю, а він 
її впізнає, і вона зрадіє, і вони зновó бóдóть разом.  
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Заêінчóється оповідання М. Кіяновсьêої настóпною 
сценою. Вадя сидить на дереві і рве яãоди на пиріã та 
варениêи, бо до них їде тітêа з Італії, і їде не сама. Раптом 
сêрипнóла хвіртêа. На подвір’я зайшла Вадіна тітêа і яêась 
чóжа жінêа з велиêою сóмêою на плечі та важêою валізою 
на êоліщатах. Це бóла йоãо мати, яêó хлопчиê сильно 
любив, незважаючи ні нащо. Навіть на те, що мама забóла 
про ньоãо і перестала йомó дзвонити.  

В оповіданні «Гроші не пахнóть» С. Гридіна поêа-
зано, яê реаãóє Миêола (син) на повідомлення матері про 
міãрацію до Італії. Для ньоãо це бóла поãана новина. Яê 
зазначено в оповіданні, «…Миêолêа відчóв, яê тисячі 
мóрашоê неприємно біãають по йоãо шêірі…» [76, с. 96]. 
Він бóв êатеãорично проти. Хлопець плаêав цілó ніч, 
намаãався óявити своє життя без мами, але нічоãо не 
виходило. Мати завжди бóла порóч, її тóрбота бóла 
відчóтна: ó шêолó давала йомó бóтерброда, ó разі потреби 
зашивала штани, ãотóвала обіди. «Вона бóла  тóт. Її можна 
бóло взяти за рóêó…» [76, с. 98]. Щоб заспоêоїти сина 
мати розповідала йомó, яê може поêращитися йоãо життя 
після міãрації: «Ти новий мобільний хотів! … І ãроші тобі 
зможó на нові речі передавати. Бóдеш тóт, яê лялечêа, 
ходити» [76, с. 98]. На що Миêолêа відповідає: «Не хочó я 
нічоãо! Іди звідси! Їдь собі, êóди хочеш! Ми тóт без тебе 
ще êраще проживемо!» [76, с. 98].  

Три тижні до маминоãо від’їздó вони майже не роз-
мовляли. Мама не відчóла, що за таêою поведінêою син 
приховóє справжній ãлибоêий біль. На початêовомó етапі 
відсóтності матері йомó бóло дóже важêо, про що свідчить 
йоãо пасивність спілêóвання з дрóзями. Йоãо дóмêи бóли 
зайняті іншим. 

Особливо важêо Миêолці бóло в день йоãо наро-
дження. Це бóло перше свято без найріднішої людини. Він 
зãадóвав, яê êожноãо роêó мама пеêла йоãо óлюблені 
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пироãи з сиром, яêими він приãощав на перерві в шêолі 
своїх дрóзів. Цьоãо вечора він поãоворив з фотоãрафією 
мами, побажав їй доброї ночі, і тільêи тоді заснóв. Коли на 
раноê хлопчиê проêинóвся, батьêо передав йомó мамин 
подарóноê: мобільний телефон і 100 євро. В той момент 
Миêолêа зãадав мамині слова: «Гроші не пахнóть!». Автор 
цьоãо оповідання, маючи змоãó спілêóватися з ãоловним 
ãероєм Миêолêою, завершóє йоãо настóпними словами: «… 
йоãо банêнота мала досить різêий і ãірêóватий запах… 
Запах самоти, образи і чоãось безповоротно втраче-
ноãо…» [76, c. 101]. Для хлопчиêа мало більшó цінність 
привітання мами на словах, яêоãо він таê і не дочеêався в 
цей день. 

У настóпномó оповіданні «Час дітей» Т. Малярчóê 
описóє село, з яêоãо виїхала на роботó за êордон значна 
частина населення. «То бóв час, êоли всі вже або виїхали, 
або планóвали виїхати. А ми [діти] залишились» [76, 
с. 103]. Ці діти праêтично створили свою сóбêóльтóрó. 
Вони сформóвали чітêó ієрархію – «...ті, чиї батьêи бóли в 
Польщі, посідали в ній найнижчó сходинêó, вони не мали 
права ãолосó і виêонóвали волю старших за званням. 
Настóпна сходинêа – Італія і Портóãалія. Таêих бóла демо-
êратична більшість. Але заслóженó êоронó носили дві 
близнючêи Грінêові – їхні батьêи вже п'ять роêів пра-
цювали в Греції і навіть мали там леãальний статóс...» [76, 
с. 104]. Біблією цих дітей, яê вони самі êажóть, бóло 
оповідання В. Винниченêа «Федьêо-халамидниê». 

Діти зазначають: «То бóв час вічноãо літа. Вічноãо 
свята. Дяêóю тобі, Польщо! Дяêóю вам, Італіє і 
Портóãаліє! Дяêóю тобі, далеêа царівно всіх êраїн 
Греціє!» [76, с. 105]. Їм більше ніхто не наêазóвав, êоли 
повертатися додомó; ніхто не примóшóвав їх вмиватися 
вранці і митися ввечері; ніхто не примóшóвав їх їсти і вони 
не їли. Відсóтність батьêів ó цих дітей призвела до тоãо, що 
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вони стали належати лише собі. Люди в селі називали їх 
бандитами, іродами, байстрюêами, циãанами, безпризор-
ним ãорем, заразами, óбійством, ледачими. Яê видно з 
теêстó оповідання, самі діти з останнім визначенням 
(ледачі) не поãоджóвались. Їм вистачало енерãії: яêби до 
цьоãо часó ніхто не затопив Атлантидó, вони б самі це 
зробили [76, с. 106].  

Про відсóтність êонтролю над цими дітьми свідчать і 
таêі рядêи: «зняття брам з петель, вирóбані дерева ó садó. 
... ми підêладали êвочêам пташині яйця...» [76, с. 106]. Вони 
не боялися робити це, осêільêи люди не мали êомó на них 
посêаржитися. Все, що залишалося «жертвам», це êричати 
їм óслід: «Що б на це сêазали ваші тато і мама». Неодно-
разово діти, чиї батьêи працювали за êордоном, билися з 
«іншими бандами», на що часто виêлиêали дільничоãо з 
районноãо центрó. 

Одними з ãоловних ãероїв цьоãо оповідання бóли 
близнючêи Грінêових. Це дівчата, чиї батьêи працювали в 
Греції. Вони першими одяãнóли висоêі підбори, першими 
сêористалися ãóбною помадою, першими заêóрили та 
спробóвали алêоãоль. Вони часто сідали в дороãі автомо-
білі з незнайомими хлопцями і зниêали на невизначений 
час. Бабóся, яêа ними опіêóвалася, óже не моãла їх 
êонтролювати і написала листа в Грецію: «Приїжджайте і 
робіть щось з вашими дітьми». На що отримала відповідь: 
«Приїдемо за місяць». Проте батьêи Грінêових не встиãли. 
Одноãо з настóпних вечорів за дівчатами зновó приїхало 
авто і забрало їх. Десь на франêівсьêій трасі це авто 
потрапило в аварію, причиною яêої стало перевищення 
швидêості ó деêільêа разів. Водій бóв ó стані алêоãольноãо 
сп'яніння. Близнючêи заãинóли на місці. Їхні батьêи встиãли 
яêраз на похорон. «Мама êидалася за доньêами в ямó і 
проêлинала все на світі, вêлючно з Грецією і Боãом. 
Вона êричала, що все робила лише заради них, щоб їм 
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бóло êраще, ніж їй жилося, і тепер просить теж 
присипати її землею, бо вона вже і таê мертва...» [76, 
с. 123]. В той час пішов сильний дощ, яêий, за словами 
дітей, змивав їхні сирітсьêі сльози. 

Оповідання «Невидимêа» Н. Гóзєєвої про ãастарбай-
терêó зі Львова, яêó батьêи ó два роêи забрали до Італії, 
тіêаючи «від післясмаêó перебóдови». У п'ятнадцять Софія 
повертається на батьêівщинó, яê вона êаже, для тоãо, щоб 
померти. Дівчинêа зãадóє, що після тоãо, яê мати переїхала 
жити оêремо від неї, вона «намаãалася óявити мамине 
життя за опціями сêайпó. Зелений овал – вона вдома. 
Оранжевий – її немає, пішла на роботó. Червоний з білою 
смóжêою – просить її не тóрбóвати, працює вдома. Проте, 
яêі б не бóли êольори, в мене завжди бóла мама, яêó я 
чеêала. Нехай мама по сêайпó, нехай ó телефонномó дроті, 
нехай на арêóшó паперó в êонверті – все-таêи ти відчó-
ваєш, що мама є на цій землі. Й óже не мама, а твоє відчóття 
мами тебе оберіãає. Тоді мама ще не стала невидим-
êою...» [76, с. 135]. 

Мама Софії стала невидимêою після тоãо, яê батьêо 
зрадив її з юãославêою. Матері бóло дóже поãано, вона не 
змоãла впоратися з болем, яêоãо це їй завдало. Разом з тим, 
вона віддаляється і від дочêи, яêó вона праêтично передає 
на виховання сóсідці. Сóсідêа бóла óже жінêою в літньомó 
віці, і êоли вона помирає дівчинêа потрапляє в інтернат. 
Однаê, перед смертю жінêа встиãає розêазати Софії, що її 
мати зниêає не через переїзд з Італії до Німеччини, а через 
смерть від передозóвання. Це стало найãіршою новиною 
для дівчинêи, через яêó вона потім довãо ліêóвалася. 

О. Лóцишина ó «Килими з оленями» розповідає про 
дівчинêó Зорянó, мати яêої поїхала на роботó в Америêó, 
залишивши її під опіêою чоловіêа. Через деяêий час ó 
батьêа Зоряни зав'язóються відносини із сóсідêою із 
заможної родини. Батьêо вирішóє продати їхню êвартирó 
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без відома матері, осêільêи він із Зоряною óже переїхали 
жити в бóдиноê Кароліни (сóсідêи).  

Кожноãо разó, êоли дівчинêа ãоворила з мамою, вона 
не наважóвалася розêазати їй правди, щоб не завдати 
болю. Чотирнадцятирічна дитина, зберіãаючи таêó дорос-
лó таємницю, сама дóже страждала від цьоãо. Вона почóва-
лася самотньою, осêільêи мами порóч нема, а батьêо зай-
нятий новою дрóжиною. Нарешті, êоли все стало відомо, 
мати не сердиться на дочêó, чоãо дівчинêа найбільше 
боялася. І хоча родини ó Зоряни вже нема, вона з нетер-
пінням чеêає мамó, яêа пообіцяла, що дóже швидêо приїде. 

Ще одна історія В. Бердта «Бóдьте моєю мамою» 
про сім’ю з Вінниці, де Серãій (батьêо) залишився жити сам 
з Маêсимом (сином). Дрóжина поїхала за êордон, êоли 
хлопчиêові бóло лише шість місяців. З тоãо часó їм допо-
маãає тітêа Олена (рідна сестра Серãія). Вона допомаãала 
з заêóпêою продóêтів, побóтової хімії та інших необхідних 
речей, ãотóвала, прибирала, вчила óроêи з Маêсимêом. 

Одноãо дня Оêсана (дрóжина Серãія) перестала  вихо-
дити на зв'язоê. Пройшло óже баãато роêів, а досі невідомо, 
де вона і чи жива взаãалі. Причиною міãрації в цьомó 
випадêó стало банêрóтство тóристичноãо аãентства, де 
Серãій працював менеджером. Важêе еêономічне стано-
вище сім’ї змóшóє Оêсанó прийняти непросте рішення: 
їхати за êорон на роботó. «Відтоді, яê Оêсана пішла з домó, 
час для ньоãо спливав швидêо і непомітно. Тільêи восени 
чоловіê звертав óваãó, що промайнóв ще один ріê злиденної 
самотності. Саме о таêій порі вересневої неділі вони 
повернóлися з Маêсимêом з проãóлянêи й застали êóцень-
êий арêóш паперó на столі êóхні. … Яê тільêи починав 
зãадóвати, то здавалося, що все це трапилося не чотири 
роêó томó, а ãодинó томó. Не любив, боявся початêó осені. 
Вона завжди зворохобила страшні споãади» [76, с. 181]. 
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Маêсимêо запитав про мамó тільêи тоді, êоли пішов ó 
садочоê. Батьêо сêазав дитині, що вона ó далеêомó 
відрядженні заробляє ãроші. Повернеться не сêоро, але з 
таêими подарóнêами, яêих ó ніêоãо нема. Заãалом, хлопчиê 
не часто зãадóвав мамó. 

В оповіданні описано спілêóвання Серãія з одноêлас-
ницею Софією по Сêайпó, яêе неодноразово бачив 
Маêсимêо. Одноãо разó, побачивши Софію на еêрані, 
хлопчиê вимовив: «Мама? Наша мама. Вона – мама!» [76, 
с. 183]. З тоãо часó, жінêа подрóжилася з Маêсимêом, 
обіцяла сêоро приїхати і привести ãостинці, з чоãо він дóже 
радів. Радість Маêсимêа припиналася, êоли тітêа одноãо 
разó прийшла їм допомаãати по ãосподарствó і розповіла, 
що насправді Софія – не йоãо мати.  

Незважаючи на те, що êнижêа «Мама по сêайпó» 
вийшла ще в 2013 р. вона залишається аêтóальною до 
сьоãодні, осêільêи масштаби трóдової міãрації не змен-
шóються, а навпаêи зростають. У ній основна óваãа зосе-
реджена на темі спілêóвання дітей та батьêів на відстані, а 
саме розриві родинноãо êомóніêаційноãо зв’язêó через 
міãрацію батьêів. 

Контент-аналіз теêстó êниãи дає підстави ãоворити, що 
діти, про яêих йшлося в êожномó з оповідань, відчóвають 
нестачó матері (осêільêи йдеться про міãрацію, яêа має 
жіноче обличчя), її любові, ніжності, óваãи, тóрботи, а в 
деяêих випадêах просто її присóтності в їхньомó життя. 
Представлені й випадêи, êоли матері взаãалі не виходять на 
зв’язоê. Тоді до названих вище проблем емоційноãо хараê-
терó, яêі виниêають ó дітей міãрантоê, додається ще біль від 
тоãо, що дитина матері не потрібна.  

«Мама по сêайпó» – не тільêи символ êомóніêації 
матері та дитини через êордони. Ця êнижêа, хоч і в 
хóдожньомó стилі, але ясêраво відображає особливості 
процесів, êоли через сêайп відбóвається не лише спілêó-
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вання, а орãанізація цілоãо життя сім’ї. Тобто, це збірêа 
оповідань, яêі відтворюють життя поширеної сьоãодні в 
Уêраїні транснаціональної родини. Заслóãою авторів є й 
те, що вони попри аêценти на неãативних наслідêах 
жіночої міãрації для дітей, висловлюють моменти позитив-
ноãо хараêтерó: поêращення матеріальноãо становища 
сім’ї, дороãі подарóнêи тощо.  

Внóтрішня міãрація, зóмовлена війсьêовими діями, яêі 
сьоãодні проходять на сході Уêраїни, таêож ó рази 
підвищóє ризиê дитини залишитися без батьêів та їх опіêи. 
Деяêі батьêи направили дітей до родичів з інших областей, 
а самі лишилися на небезпечній території, деяêі змóшені 
міãрóвати задля заробітêó, лишивши дітей на бабóсь та 
дідóсів тощо. За даними еêспертів близьêо 5000 дітей на 
Донбасі стали сиротами через війсьêові дій. Працівниêами 
Державтоінспеêції зафіêсовано 800 випадêів набóття 
дітьми статóсó сироти через те, що їхні батьêи залишилися 
в зоні АТО або зниêли безвісти [29]. Тобто, ó числі цих 800 
випадêів є і частêа дітей, яêі залишилися без батьêівсьêої 
опіêи при живих батьêах (соціальні сироти). 

Зãідно дослідження «Новітні трансформації людсь-
êоãо розвитêó та потенціал внóтрішньо переміщених 
осіб: реãіональний аспеêт», яêе проводилось в 2014 р. ó 
Львівсьêій області 17,0% дорослих виїхали з оêóпованих 
територій без дітей. А найбільш ãострою проблемою нема-
теріальноãо хараêтерó в оцінêах внóтрішньо переміщених 
осіб є неможливість бóти разом з сім’єю (47,9%) [90]. 

На жаль, основнó óваãó в державі сêонцентровано на 
матеріальних потребах дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьêівсьêоãо піêлóвання внаслідоê воєнних дій. Однаê, 
події в східномó реãіоні Уêраїни призводять таêож до 
порóшення прав дитини – зростати та виховóватись ó 
здоровомó сімейномó оточенні, і тим самим породжóють 
новó хвилю соціальноãо сирітства.  
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Таê, відповідно до джерел та літератóри, опрацьованої в 
цьомó підрозділі, зазначимо, що на сьоãоднішній день існóє 
баãато емпіричних досліджень проблем міãрації. Зоêрема, 
баãато óваãи приділяється фіêсації êільêості трóдових 
міãрантів з Уêраїни, дослідженню напрямів міãрації, мотивів, 
різних впливів міãрації тощо. Щодо досліджóваноãо явища, 
сьоãодні таêож є баãато зроблено іншими наóêовцями ó 
напрямêó вивчення наслідêів трóдової міãрації для фóнê-
ціонóвання сóчасної сім'ї. Однаê, немає яêісних досліджень 
життя дітей трóдових міãрантів та трóднощів, яêі ó них 
виниêають через відсóтність батьêів. Зоêрема, відсóтні 
дослідження, яêі б давали однозначне розóміння тоãо, чи 
можна ãоворити про соціальне сирітство в сім'ях, що мають 
досвід міãрації, в той час яê існóє баãато дóмоê з цьоãо 
приводó, непідтверджених емпірично. 

Повертаючись до зовнішньої трóдової міãрації, зазна-
чимо, що важливою ознаêою транснаціональної сім’ї є 
оêреме проживання членів родини, а саме батьêів чи одноãо 
з них та дітей. В силó тоãо, що діти трóдових міãрантів 
перебóвають під опіêою близьêих родичів або навіть без 
наãлядó дорослих, все таêи дає підстави ãоворити про 
ймовірність перетворення таêих дітей на «соціальних сиріт».  

 

3.2. Специфіêа та вплив трóдової міãрації батьêів  
на повсяêденне життя дітей  
(на приêладі Львівсьêої області) 

Яê óже бóло нами зазначено, однозначноãо ставлення 
наóêовців щодо доцільності застосóвання термінó «со-
ціальні сироти» до дітей трóдових міãрантів на сьоãодні 
немає. Відповідно, резóльтати існóючих наóêових розвідоê 
щодо цьоãо питання мають бóти добре перевірені ó 
подальших стóдіях. Для цьоãо ми провели два авторсьêих 
дослідження: êільêісне та яêісне (див. Дод. А). 
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Кільêісне дослідження мало на меті виявити 
ãромадсьêó дóмêó щодо дітей трóдових міãрантів. 
Зоêрема, методом віч-на-віч за допомоãою стандартизова-
ної анêети ó лютомó-березні 2016-2017 рр3. бóло опитано 
доросле населення м. Львова. Зоêрема, ми намаãалися 
з’ясóвати, чи для львів’ян діти трóдових міãрантів є 
«соціальними сиротами» (див. Табл. 3.2.1) та чи надали б 
вони переваãó міãрації замість бóти порóч з дітьми 
(див. Табл. 3.2.2). 

Таблиця 3.2.1 

Розподіл відповідей львів’ян на запитання «Яêою мірою 
Ви поãоджóєтесь з твердженням, що дітей трóдових 
міãрантів можна вважати «соціальними сиротами», 
осêільêи вони позбавлені повноцінноãо піêлóвання через 

відсóтність одноãо чи обох батьêів», ó % 

Варіанти відповідей 2016 ріê 2017 ріê 

зовсім не поãоджóюсь 17,8 14,9 

радше не поãоджóюсь, ніж поãоджóюсь 23,7 28,9 

не поãоджóюсь та поãоджóюсь 
однаêовою мірою  

14,9 11,3 

радше поãоджóюсь, ніж не поãоджóюсь  29,8 21,9 

цілêом поãоджóюсь  9,0 14,2 

не визначилися 4,8 8,8 

 
На запитання «Хто має брати на себе відповідаль-

ність за опіêó над дітьми трóдових міãрантів?» ó 2016 р. 
респонденти дали настóпні відповіді: родичі – 46,8%; пра-
цівниêи навчальних заêладів – 9,7%; центри місцевих 

                                                            
3 Дослідження лютий-березень 2016 р.: n=400, похибêа репрезен-
тативності вибірêи з довірчою ймовірністю 0,954 не перевищóє 3,2%; 
дослідження лютий-березень 2017 р.: n=400, похибêа репрезен-
тативності вибірêи з довірчою ймовірністю 0,954 не перевищóє 3,2%. 

 
сирітства в êонтеêсті сóчасних міãраційних процесів 133 
 

 

соціальних слóжб для сімей – 26,3%; місцеві ãромади – 6,3%; 
ãромадсьêі чи волонтерсьêі орãанізації – 11,0%. У 2017 р. 
розподіл відповідей бóв настóпним: родичі – 55,8%; пра-
цівниêи навчальних заêладів – 9,4%; центри місцевих 
соціальних слóжб для сімей – 23,1%; місцеві ãромади – 4,7%; 
ãромадсьêі чи волонтерсьêі орãанізації – 7,0%. 

Таблиця 3.2.2 

Розподіл відповідей львів’ян на запитання «Яêщо б мені 
довелось постати перед вибором еміãрóвати для 
поêращення матеріально становища сім’ї чи 

залишиться в Уêраїні з дітьми для забезпечення їм 
повноцінної сім’ї, я б надав (ла) переваãó еміãрації», ó % 

Варіанти відповідей 2016 ріê 2017 ріê 

зовсім не поãоджóюсь 24,5 21,5 

радше не поãоджóюсь, ніж поãоджóюсь 21,3 17,4 

не поãоджóюсь та поãоджóюсь 
однаêовою мірою  

15,7 13,5 

радше поãоджóюсь, ніж не поãоджóюсь  25,0 17,4 

цілêом поãоджóюсь  8,5 11,7 

не визначилися 5 18,7 

 
У êонтеêсті положень стрóêтóрноãо фóнêціона-

лізмó, яêий є однією з теоретичних основ роботи, можемо 
зробити настóпний висновоê: ãоворити про змінó тради-
ційних óявлень щодо сім’ї, а зоêрема, про те, що виховання 
дітей приноситься в жертвó матеріальномó блаãополóччю 
однозначно не можемо. Це підтверджóється емпірично: 
значна частина львів’ян надає переваãó забезпеченню 
повноцінної сім’ї для своєї дитини (45,8% ó 2016 р. і 38,9% 
ó 2017 р.). Тих, хто надав би переваãó міãрації задля поêра-
щення матеріальноãо становища, значно менше – 33,5% ó 
2016 р. і ще менше ó 2017 р. – 29,1%. Таêож, не йдеться і 
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про абсолютнó толеризацію сóспільної дóмêи щодо 
соціальноãо сирітства в êонтеêсті міãрації. Таê, дóмêа 
населення щодо тоãо, чи можна вважати дітей трóдових 
міãрантів соціальними сиротами розділилася однаêовою 
мірою між тим, хто з цим зãідний (38,8% львів’ян) і хто з цим 
не поãоджóється (таêож 38,8%) ó 2016 р. У 2017 р. 36,1% 
і 43,8% відповідно. Тобто, ó 2017 р. тих, хто вважає дітей 
трóдових міãрантів соціальними сиротами, виявилося на 
5% більше. 

Важливим, на нашó дóмêó, є те, що значна частêа 
опитаних (2016 р. – 46,8%; 2017 р. – 55,8%) вважає, що 
відповідальність за дітей трóдових міãрантів мають нести 
все-таêи родичі, а не віддалені особи чи взаãалі яêісь інші 
соціальні інститóти. 

Ще одне дослідження «Трóднощі дітей міãрантів 
ó їхньомó повсяêденномó житті». Зоêрема, бóло 
проведено 20 напівстрóêтóрованих інтерв’ю з дітьми, яêі 
мають досвід проживання в сім’ї, чиї батьêи (або один з 
них) працювали за êордоном в період їх дитинства 
(соціально-демоãрафічні хараêтеристиêа респондентів 
див. Табл. 3.2.3).  

Таê, за резóльтатами дослідження, ó десятьох дітей з 
двадцяти за êордоном працювала мати, ó чотирьох – 
батьêо, а ó шістьох – обоє батьêів. Найпоширенішою êраї-
ною-реципієнтом батьêів респондентів цьоãо дослідження 
є Італія, особливо, êоли йдеться про жіночó міãрацію. 
Серед інших êраїн, яêі називали діти міãрантів, є Польща, 
Чехія, Росія, Іспанія та Німеччина. У більшості трóдових 
міãрантів – середня спеціальна освіта, рідше зóстрічається 
вища. Щодо основноãо родó занять, то більшість батьêів до 
виїздó за êордон працювали найманими робітниêами за 
робочими спеціальностями. 
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Таблиця 3.2.3 
Соціально-демоãрафічні хараêтеристиêи респондентів  

№
      
ін
те
рв

’ ю
 

Ім’я/ 
Псевдонім 

В
іê

 р
ес
по
н-

де
нт
а 

(р
.)

 

Член 
родини, 
яêий 

еміãрóвав 

Країна 
імміãрації 

Тривалість 
перебóвання 
за êордоном 
(станом на 

осінь 2016 р.) 

1. Ростислав 27 Батьêо Росія 21 ріê 
2. Ростислав 23 Батьêо Чехія 17 роêів 
3. Таня 22 мати і батьêо Польща 6 роêів 
4. Миêола 22 Мати Італія 16 роêів 
5. Андрій 22 Мати Італія 5 роêів 
6. Роман 25 мати і батьêо Польща 25 роêів 

7. Сніжана 19 
мати 
батьêо 

Італія 
Чехія 

16 роêів 
- 

8. Оêсана 17 Мати Польща 16 роêів 
9. Наталя  21 мати і батьêо Росія 12 роêів 

10. Оля 21 мати і батьêо Іспанія 6 роêів  
11. Ірина 20 Батьêо Польща 11 роêів 
12. Наталя 21 Мати Німеччина 12 роêів 
13. Ольãа 22 Батьêо Італія 7 роêів 
14. Володимир 21 Мати Італія 11 роêів  
15. Ярослав 22 Мати Італія 10 роêів 
16. Олеã 22 Мати Італія 7 роêів 
17. Юля 20 Мати Чехія 10 роêів 
18. Ірина 22 мати і батьêо Італія 16 роêів 
19. Назар 21 Мати Італія 5 роêів 
20. Тарас 25 Мати США 12 роêів 

Середній термін перебóвання міãрантів за êордоном 
10,5 роêів (min = 4 р., max = 25 р.). А щодо віêó самих 
дітей, то їх переважно залишали ó віці до 10 роêів. 

Причини та обставини виїздó батьêа/матері  
працювати за êордон 

На запитання «Чи пам’ятаєте Ви, чомó батьêо (мати) 
поїхав (поїхала) працювати за êордон?» ó дев’ятнадцятьох 
випадêах з двадцяти бóло вêазано, що сêрóтне матеріальне 
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становище: «Причини і обставини виїздó дóже прості: 
тóт просто в принципі не бóло óмов для тоãо, щоби 
óтримóвати яêось сім’ю нормально і забезпечити» 
[Роман, 25 р., Польща, обоє батьêів]4; «На зарплатó вчи-
тельêи початêових êласів прожити бóло важêо з 
малою дитиною. Томó мама вимóшена бóла поїха-
ти» [Юля, 10 р., Чехія, мати]. 

Бóли і респонденти, яêі серед причин міãрації батьêів 
важêе фінансове становище вêазóвали опосередêовано: 
«…Зразó виниêало питання, на яêі êошти бóде від-
бóватися моє навчання. Відповідно, яêщо йдеш навча-
тися в яêийсь заêлад і переїжджаєш в інше місто, 
відповідно потрібні ãроші на поселення, або êвартирó 
або ãóртожитоê. До тоãо ж ó мене є молодша сестра. 
Плюс до тоãо, яê я вже зазначила моя мама не працю-
вала. Тобто всі ці фаêтори вони підвели батьêа до 
таêоãо рішення» [Ольãа, 7 р., Італія, батьêо]; «Нó, напев-
но, причини бóли ті, що мама для нашої сім’ї хотіла 
êращоãо життя, забезпечити нас освітою, êóпити 
êвартирó і щоб ми ні в чомó собі не відмовляли» [Наталя, 
12 р., Німеччина, мати]; «…тобто ЗНО, випóсêний, 
потрібно бóло êошти, щоб то все оплатити» [Оêсана, 
16 р., Польща, мати]. 

Серед інших причин міãрації зãадóвалася втрата 
робочоãо місця: «…власне в матері на роботі бóло сêоро-
чення штатó і відповідно яêоãось основноãо одноãо 
видó заробітêó, яêоãось потенційно іншоãо, êрім тоãо, 
яêий бóв попередньо не бóло, а бóла можливість власне 
поїхати за êордон…» [Ярослав, 10 р., Італія, мати], а 
таêож сêладні відносини в родині: «…зараз розóмію, що 

                                                            
4 Тут і надалі у квадратних дужках вказується: ім’я респондента; термін 
перебування батьків за кордоном з моменту виїзду; країна імміграції та хто 
саме з батьків є мігрантом. 
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сêоріше бóли постійні сварêи мами з татом. Тато 
любив собі випити, мама постійно часто моãла піти з 
домó або ще щось, і в принципі вона через то і 
поїхала…» [Володимир, 11 р., Італія, мати]. 

Рішення про міãрацію дорослі переважно приймають 
самостійно: «…мама вирішила вже, там працювала її 
сестра і вона просто вирішила і поїхала. Там її відãово-
рювали і бабця, і тато, таê само її родина відãово-
рювала, але вона поїхала. Бо вони ãоворили, що яêщо 
вона тóди поїде, то вона вже не вернеться. Вона ãово-
рила, що вернеться через ріê, але таê в принципі й не 
вернóлася» [Володимир, 11 р., Італія, мати]; «Мама сама 
вирішила поїхати за êордон працювати» [Олеã, 7 р., 
Італія, мати]; «Нó, просто повідомила, що вона [мати] 
бóде їхати за êордон» [Назар, 5 р., Італія, мати]; Нато-
мість, в тих сім’ях, де виїхали обоє батьêів, питання міãрації 
обãоворювалося з опіêóнами, а саме з бабцями та дідóсями: 
«…обãоворювалось з членами родини: з своїми батьêа-
ми [баба і дідо], щоб мали на êоãось залишити вихова-
ння дітей» [Сніжана, 18 р., Італія, мати]; «Рішення прий-
малось, яê я вже пізніше дізнався з бабóсею та 
дідóсем» [Миêола, 16 р., Італія, мати]. Наявні і таêі випадêи, 
êоли рішення про міãрацію приймалося всією родиною, 
вêлючаючи і дітей: «…сіли мама з татом, я і брат з 
сестрою - ó мене є ще старші, і вони сêазали, що є 
таêий варіант …. І вони питалися: яê нам таêа пропо-
зиція? Яê ми на то зреаãóємо? Чи ми сêажемо 
відпóсêаємо?» [Таня, 6 р., Польща, обоє батьêів]; «…У нас 
таê заведено в родині, що всі рішення дóже важливі ми 
приймаємо разом ніби яê на сімейній раді. Тобто тóт 
враховóвалася всіх дóмêа і ми всі дійшли до спільноãо 
висновêó» [Ірина, 11 р., Польща, батьêо]. 
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Реаêція дітей трóдових міãрантів  
на повідомлення батьêів про від’їзд 

Більше половини респондентів бóла проти міãрації 
батьêів: «Дóже проти бóла. Я не знала, яê то лишитися 
без мами, що робити, яê то взаãалі існóвати» [Оêсана, 
16 р., Польща, мати]; «Звісно я бóла проти. В нас дóже 
тісні стосóнêи в сім’ї. Я не моãла собі óявити, яê це 
таê. … І я бóла проти, томó що я знала, що моїй матері 
бóде важêо, особливо в перший час» [Ольãа, 7 р., Італія, 
батьêо]; «Та, êанєшно, бóв проти. Бóв проти, томó що, 
нó в принципі, мені таê, нó мама дивилась за мною, а 
тато … тато постійно бóв зайнятий, бóв на роботі» 
[Володимир, 11 р., Італія, мати]; «Я бóла проти, звичайно» 
[Ірина, 16 р., Італія, обоє батьêів]. Невелиêа частина 
респондентів поставилась до ситóації, що сêлалася, з 
розóмінням: «Я яêось це нормально, це не бóло ніяêих 
сêандалів, це не бóло плачів» [Наталя, 12 р., Росія, обоє 
батьêів]; «Та звичайно, що бóло сóмно. Нó, але ми розó-
міли, що виходó немає, томó. Істериê в нас не бóло» 
[Оля, 6 р., Іспанія, обоє батьêів]; «Нó звісно ж не бóв [проти], 
це нормальне явище, êоли нó на мій поãляд, êоли людина 
їде êóдись заробляти ãроші» [Андрій, 5 р., Італія, мати]. 

За резóльтатами нашоãо дослідження, ó випадêó 
міãрації одноãо з батьêів, діти залишаються під опіêою 
іншоãо члена сім’ї. Натомість, êоли міãрóють обоє батьêів, 
діти залишаються з бабцями та дідóсями. Жодноãо випад-
êó, êоли дітей залишають на далеêих родичів чи знайомих, 
не бóло.  

Комóніêація 

Відвідóють батьêи своїх дітей на батьêівщині пере-
важно два рази на ріê, на Велиêодні та Різдвяні свята: 
«Мама приїжджали на Велиêодні свята, а тато на 
Новий Ріê» [Таня, 6 р., Польща, обоє батьêів]; «Нó два рази 
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в ріê, бóває три. В залежності там на свята, нó на 
свята приїжджає зазвичай» [Ростислав, 17 р., Чехія, 
батьêо]. На жаль, є і таêі випадêи, êоли трóдові міãранти 
їдóть і більше не повертаються: «… ні разó не приїжджала 
[мама]» [Ірина, 11 р., Італія, обоє батьêів]. Зростає êіль-
êість і тих міãрантів, яêі не залишають на довãо своїх дітей: 
«… приблизно два тижні тóт, два тижні там» [Роман, 
25 р., Польща, обоє батьêів]. Найдовший час розлóêи між 
батьêами та дітьми, за резóльтатами нашоãо дослідження, 
16 роêів та 3 роêи. Решта дітей не бачилися з батьêами чи 
батьêом/матір’ю не більше пів роêó з часó проведення 
інтерв’ю. 

Щодо відвідóвання дітьми батьêів за êордоном, то 
половина респондентів жодноãо разó не відвідóвала 
батьêа/матір чи батьêів: «Я дóже хотіла [відвідати]. На 
жаль ó мене не виходило ніяê, томó що яêось отаê все 
сêлалось» [Ольãа, 7 р., Італія, батьêо]. Проте знайшлися і 
таêі, яêі їздили êожноãо роêó і це переважно в період літніх 
êаніêóл: «…Кажó, êожен ріê я, напевно, відвідóю. Та, 
êожен ріê, в принципі…» [Володимир, 11 р., Італія, мати]; 
«…В ріê, це в ріê бóло один раз, інêоли бóло навіть два 
рази в ріê» [Наталя, 12 р., Росія, обоє батьêів]; «Нó та, ми 
приїжджали з сестрою на літні êаніêóли» [Роман, 25 р., 
Польща, обоє батьêів]. 

Найбільш поширеним видом зв’язêó між дітьми та 
трóдовими міãрантами є Інтернет-зв'язоê, а саме Skype 
та Viber: «Через Skype, Viber, нó і телефон само собою, 
але це трошечêи рідше…» [Наталя, 12 р., Росія, обоє 
батьêів]; «Говоримо êожен день по Skype, ó Viber…» [Юля, 
10 р., Чехія, мати]. Телефонний зв’язоê, є менш пошире-
ним, що пояснюється з одноãо боêó дороãою вартістю 
дзвінêів: «Телефонний зв’язоê, він дзвонить до нас раз на 
тиждень, томó що частіше на жаль не полóчається, 
томó що зараз дóже дороãо телефонóвати…» [Оêсана, 
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16 р., Польща, мати], а з іншоãо – самою ж появою 
Інтернет-зв’язêó: «Нó, на даний момент – це перш за все 
Skype, раніше бóв телефон» [Роман, 25 р., Польща, обоє 
батьêів]; «…Колись це бóло по телефоні, але це бóло 
рідше, а зараз частіше і по Skype» [Наталя, 12 р., 
Німеччина, мати]. 

Заãалом, щодо частоти спілêóвання дітей з 
батьêами, яêі працюють за êордоном, то найчастійший 
зв’язоê – це êожноãо дня/êожноãо вечора, а найрідший – 
один раз в тиждень. Єдиний випадоê ó досліджóваній ãрóпі, 
êоли зв’язêó яê таêоãо праêтично нема: «Мама ніêоли не 
дзвонила, може зараз раз в місяць, раз в ріê подзво-
нити» [Ірина, 16 р., Італія, обоє батьêів]. Таêож при реãó-
лярномó спілêóванні для міãрантів в разі потреби вийти 
«зайвий» раз на зв’язоê не є проблематично, що поясню-
ється розвитêом êомóніêаційних технолоãій. 

Заãалом дітям вистачає для спілêóвання з батьêами тоãо 
часó, про яêий йшлося вище. Є навіть таêі, яêі вважають, 
що спілêóвання êожноãо дня – забаãато: «… нó з мамою це 
навіть трошечêи перебор» [Наталя, 12 р., Росія, обоє 
батьêів]. Зóстрічаються випадêи, êоли станом на 
проведення інтерв’ю (а це óже дорослі люди) респонденти 
зазначають, що зараз їм спілêóвання вистачає, однаê 
зãадóють про йоãо нестачó ó ранньомó віці: «На даний 
момент таê, вистачає. Але в молодші роêи, êоли 
(паóза) хотілося більше бóти, щоб батьêо бóв з нами, 
то бóло трошêи мало. Тим більше, що тоді ще не бóла 
таêа можливість спілêóватися, от яê зараз по 
Skype…» [Ростислав, 21 р., Росія, батьêо]; «Та вже яêось 
привиêлося, томó вже да. Раніше не вистачало» [Таня, 
6 р., Польща, обоє батьêів]; «Колись не вистачало. Зараз 
мені повністю вистачає…» [Володимир, 11 р., Італія, 
мати].  

 
сирітства в êонтеêсті сóчасних міãраційних процесів 141 
 

 

Однаê ваãома частина респондентів стверджóє, що їм 
все таêи не вистачає безпосередньоãо спілêóвання з 
батьêами: «Не вистачає цьоãо часó. Навіть тó ãодинó 
часó, нó, сêільêи ми ãоворимо. Навіть тих сто ãодин в 
добó вони незамінні томó, що ти прийдеш до мами, мама 
тебе обніме, порадить щось, посидіти…» [Сніжана, 18 р., 
Італія, мати]; «Нó звісно спілêóвання по телефонó – це не 
живе спілêóвання. І живе спілêóвання ніщо не замі-
нить, ніяêі соціальні мережі. … Відеозв’язоê Skype збли-
жóє, але ти бачиш людинó, але ти розóмієш, що вона 
там за сотні і більше êілометрів від тебе. Це навпаêи, 
воно яêби нó не те, що відштовхóє, воно навпаêи 
давить на болюче. Коли ти цю людинó бачиш, але ти 
обняти батьêа не можеш…» [Ольãа, 7 р., Італія, батьêо]; 
«Звичайно не вистачає. Кожна дитина, ще й дівчинêа 
маленьêа хоче поãоворити зі своєю мамою» [Ірина, 
16 р., Італія, обоє батьêів]. 

Темами для розмов між батьêами-міãрантами та 
їхніми дітьми стали –справи в обох сторін, óспішність в 
навчанні дітей, їх особисте життя, поãода тощо. Тобто, 
переважно – це заãальні, побóтові теми. 

Емоційний зв’язоê 

Для респондентів, яêі зазначають, що батьêів їм вдома 
не вистачає, цей браê проявлявся в основномó в шêільні 
роêи та на свята: «Нó напевно в шêільні роêи там êоли я 
може, десь хтось обідив. Хотілося прийти, поãово-
рити, але тата не бóло, томó в той час напевне бóли 
таêі, таêий час. … особливо період Різдв’яні свята, 
Пасхальні, êоли вся сім’я яêби старається зібратися і 
êоли батьêові не полóчалося приїхати, то звичайно 
що може бóло таê дóже [паóза] відчóвалося що він десь 
далеêо, що він не біля нас» [Ростислав, 21 р., Росія, 
батьêо]; «Нó можливо в дитинстві, в шêолі, êоли в мене 
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бóли проблеми і потрібна бóла допомоãа бать-
êа» [Ростислав, 17 р., Чехія, батьêо]; «Яêось наближалися 
свята і я ще бóв маленьêий в принципі і баба êазала, що 
батьêи мають приїхати, а вони все ніяê не приїж-
джали. Тоді бóв таêий момент. І тоді сидів на балêоні і 
чеêав» [Роман, 25 р., Польща, обоє батьêів]. Для деêоãо 
цей браê батьêів мав прояв ó відсóтності прямоãо зв’язêó з 
ними: «Проявляється це в томó, що немає прямоãо 
зв’язêó. Я не можó в тó хвилинó прямо спитатися 
поради, а треба чеêати, êоли батьêи звільняться з 
роботи» [Таня, 6 р., Польща,обоє батьêів], ó деêоãо ó 
нестачі живоãо спілêóвання: «Нó, томó, що немає оцьоãо 
достатньо спілêóвання я вважаю, що між матір’ю і 
дочêою. І хочеться, щоб вона більше бóла біля мене, 
тобто слóхала мене, давала яêісь поради» [Наталя, 
12 р., Німеччина, мати], для деêоãо ó побóті: «Нема êомó 
варити їсти, прати, прасóвати» [Олеã, 7 р., Італія, 
мати]; «Нó звичайно браêóє таêої чоловічої рóêи, 
чоловічоãо плеча. Нó тобто там яêийсь банально цвях 
забити, перепрошóю виêачати êаналізацію чи ще 
щось …» [Ірина, 11 р., Польща, батьêо]. 

Для третини респондентів, яêі взяли óчасть в інтерв’ю, 
нестача батьêів мала прояв ó всіх аспеêтах та 
сóпроводжóється емоційною депривацією: «Хочеться 
завжди бачити мамó порóч з собою, порóч з своїм 
татом, з сестрою і бóти разом велиêою, дрóжньою, 
хорошою сім’єю» [Олеã, 7 р., Італія, мати]; «… відчóвалося, 
нó яê я вже êазала, яêісь там зібрання, наприêлад в 
óніверситеті… . І це ніби почóваєшся незрóчно, бо 
батьêо є, але обох іменно в яêийсь таêий важливий 
момент не бóло. Нó наприêлад, моя сестра êоли 
виходила заміж… . Тобто, на всіх інших важливих 
заходах батьêа в житті доньêи не бóло …» [Ольãа, 7 р., 
Італія, батьêо]; «Її завжди браêóвало. У всьомó. Яê від 
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тоãо, що порадити в чомó, що одяãнóтися, таê до 
тоãо, що там порадитися там про своє особисте, там 
яê завжди мама з дівчинêою» [Ірина, 11 р., Польща, 
батьêо]; «Це проявляється в спілêóванню, в тóрботі, ó 
всьомó проявляється…» [Сніжана, 18 р., Італія, мати]. 

Найбільш різнорідними виявилися відповіді на 
прохання зãадати êонêретний випадоê, êоли ãостро відчó-
валась відсóтність батьêа/матері чи батьêів: «Бóв випадоê: 
я мала їхати на операцію і мені, яê мінімóм, потрібна 
бóла психолоãічна підтримêа. … Вони всерівно налаш-
товóвали мене по телефонó, але хочеться щоб вони 
бóли порóч. Це єдиний випадоê, яêий врізався мені в 
пам’ять» [Таня, 6 р., Польща, обоє батьêів]; «Нó, напевно, 
на випóсêномó в шêолі …» [Андрій, 5 р., Італія, мати]; «Це 
випадêи бóли, êоли посварилась з бабóсею, це дóже 
тяжêо бо нема êомó підтримати. Братів не бóло 
вдома, тата теж Томó, ці сварêи, нó, доводили до сліз. 
Томó тяжêо, бо нема êомó підтримати …» [Сніжана, 
18 р., Італія, мати]; «Нó яêщо чесно, мені дóже в пам’яті 
заêарбóвалося - це êоли я відчóвала таêó ãострó 
недостачó, сêажемо таê, батьêів - це бóло шêільний 
Новий Ріê, це зазвичай бóли яêісь сценêи, це звичайно 
бóло. І в інших дітей там приходили, сêажемо таê, 
батьêи на вистави, а в мене там приходили бабця чи 
дідóсь, або навіть вже ніхто в старшомó віці» [Наталя, 
12 р., Росія,обоє батьêів]; «Таê, це бóв таêий випадоê. 
Осêільêи в мене сêлалась таêа ситóація з хлопцем що 
він повинен бóв іти в армію і я не знала що мені робити 
і мені бóла потрібна батьêа, осêільêи він теж бóв 
парóбêом можна таê сêазати, він таêож слóжив в 
армії і він ніби яê пережив все це сам і мені бóло дóже 
важливо з’ясóвати для себе деêільêа питань…» [Ірина, 
11 р., Польща, батьêом]; «…Бóв випадоê, êоли бабóся 
попала в ліêарню і, нó, тато постійно працював, бóв на 
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роботі, а мені приходилось одній відвідóвати бабóсю, і 
тоді я дóмала: нó чомó її немає поряд. Бо наприêлад 
яêби я бóла в ліêарні і я би себе точно відчóла таê ніби 
[паóза] що за мене забóли і я ніêомó не є потріб-
на» [Наталя, 12 р., Німеччина, мати]; «… І, звичайно, ми всі 
діти, і êоли хворіємо завжди хочеться, щоб мама бóла 
порóч і придивлялася за нами …» [Олеã, 7 р., Італія, мати]. 
Неодноразово зãадóвався випадоê «êоли респондент 
посварився (-лася) з êоханою людино»: «… êоли з êоха-
ною людиною посварилася - це теж бóло тяжêо. Хоча 
я дзвонила до мами, всьо розêазóвала, мама яê моãла 
таê підтримóвала. Але все одно, яêби бóла порóч, то 
бóло би леãше» [Сніжана, 18 р., Італія, мати]; «…Я тоді 
розійшлася з хлопцем, з яêим я зóстрічалась довãий 
час. … Наше розлóчення бóло трохи несподіваним для 
нас обох. Для мене це бóло болючим óдаром. Я не 
очіêóвала. … І мені дóже хотілось в той момент от, 
момент моєї депресії, щоб саме батьêо бóв зі мною, 
щоб він дав яêóсь порадó зі своєї чоловічої точêи 
зорó…» [Ольãа, 7 р., Італія, батьêо]; «… êоли там розій-
шовся з дівчиною, мені треба бóло з êимось поãоворити 
з рідним. Тато таêий, що він не йде більше на 
êонтаêт. А з мамою хотілось поãоворити…» [Воло-
димир, 11 р., Італія, мати]. Таêож відзначилися і ті, хто 
особливо потребóвав батьêа/матері в перший час їх 
відсóтності: «Це бóло в дитинстві, êоли перший раз вона 
[мати] поїхала. В 6 роêів я дóже сильно плаêав, ходив 
весь в жóрбі. Але з часом люди до всьоãо звиêа-
ють» [Миêола, 16 р., Італія, мати]; «Нó напевно перший 
ріê бóло трошêи, трошêи хижо без неї [матері]. А 
потім вже ввійшло все в звичêó і воно яêось таê, яêось 
таê вже привично» [Назар, 5 р., Італія, мати]. 

Варто відзначити, що навіть ті діти, яêі впевнено заяв-
ляли, що відсóтність батьêів для них ніяê не проявляється, 
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зãадóвали бодай один êонêретний випадоê, êоли вони 
ãостро відчóвали браê батьêа/матері чи батьêів. І в таêих 
випадêах в переважній більшості замінювали їх ті люди, яêі 
опіêóвалися дітьми на момент відсóтності тих батьêів, що 
бóли за êордоном. 

Яêщо більшості дітям опіêóни змоãли замінити бать-
êа/матір чи обох батьêів, яêі працюють за êордоном, то на 
запитання: «Чи можете Ви назвати êонêретнó людинó, яêа 
є дóже схожою на Ваших батьêів?» все ж таêи переважно 
респонденти відповідали: «ні». І тільêи невелиêа частина 
дітей чітêо вêазóвала на те, що батьêів замінити немож-
ливо: «Ні, звісно, мама – це найрідніша людина» [Андрій, 
5 р., Італія, мати]; «Нó, матір ніêоли ніхто не замі-
нить…» [Сніжана, 18 р., Італія, мати]; «Однозначно що ні. 
Саме в томó віці, в яêомó батьêо виїхав, замінити 
батьêа точно ні…» [Ольãа, 7 р., Італія, батьêо]; «Я не 
знаю, чи таê можна êазати, що хтось може замінити 
мамó. … але замінити мамó я не знаю чи хтось може 
взаãалі» [Володимир, 11 р., Італія, мати]; «Нó я дóмаю, це 
ніхто не може замінити матір. Тільêи вона сама себе 
може замінити…» [Назар, 5 р., Італія, мати]. Таêож 
посилаючись на слова респондентів, можемо ãоворити, що 
яêщо батьêа замінити все ж таêи можна (а робить це 
переважно мати, під опіêою яêою залишаються діти), то 
матір дітям замінити не може ніхто: ні батьêо, ні бабóся з 
дідóсем, ні бóдь-яêі інші опіêóни. 

Однозначно можемо ãоворити, що ó дітей трóдових 
міãрантів не виниêає жодних проблем з людьми, під опіêою 
яêих вони залишились: «…з бабóсею і дідóсем ó мене 
преêрасні стосóнêи» [Миêола, 16 р., Італія, мати], «… в 
нас жодних проблем [з мамою]. В нас дóже довірливі, 
дрóжелюбні стосóнêи…» [Ірина, 11 р., Польща, батьêо]. 
Однаê треба додати, що до вибірêи не попала жодна 
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дитина, яêа б залишилася під опіêою чóжих людей чи навіть 
далеêих родичів. 

Яêщо ó дітей виниêають яêісь трóднощі, то передóсім 
вони звертаються за порадою до мами – це ó випадêó, êоли 
за êордоном працює батьêо. Дехто звертається до бабóсь 
та дідóсів, але найпоширенішими є випадêи, êоли діти все 
ж таêи телефонóють мамі, яêа є за êордоном: «Дзвоню до 
мами, все таêи» [Миêола, 16 р., Італія, мати]; «…яêщо 
мені потрібна порада, то подзвоню завжди мамі, запи-
таю що вона дóмає з цьоãо приводó…» [Андрій, 5 р., 
Італія, мати]; «Нó, в першó черãó зараз яê є різні зв’язêи, 
то я дзвоню до мами» [Сніжана, 18 р., Італія, мати]; 
«Подзвонив би до мами…» [Володимир, 11 р., Італія, мати]. 

На запитання «Чи відчóваєте Ви, що Ваша сім’я не є 
повною через відсóтність батьêа/матері чи батьêів?» 
більше половини дітей відповіли, що таê: «Таê, я відчóваю 
що вона є неповною, томó що для дитини мама - це 
саме найãоловніше і без мами дóже тяжêо рости. 
Тяжêо таê яê дитина розвивається, ще й ó підліт-
êовомó віці, це дóже потрібна підтримêа мате-
рі» [Сніжана, 18 р., Італія, мати ]; «Та в принципі 
відчóвається, томó що немає цих таêих повних сімей-
них взаємовідносин і не відчóвається достатньо під-
тримêи, тóрботи з боêó мами» [Наталя, 12 р., Німеччи-
на, мати]; «Звичайно, що відчóваю. Не хватає материн-
сьêої любові і ласêи. Не хватає підтримêи і деяêі 
моменти життя. І завжди сêóчаю за мамою» [Олеã, 
7 р., Італія, мати]. 

Ті діти, яêі відповіли на це запитання «ні», переважно 
арãóментóють свою позицію тим, що вони часто 
спілêóються з батьêами, томó, відповідно, і не відчóвають 
свою сім’ю неповною: «Та ні, не відчóваю, ми з батьêом 
дóже часто ãоворимо по Інтернетó…» [Ростислав, 
17 р., Чехія, батьêо]; «Нє, не відчóвала. Томó що мама 
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завжди дзвонила. Я дзвонила до мами. Завжди спілêó-
валися. Яêось не бóло таê відчóтно, що всьо мами нема, 
мама пропала» [Оêсана, 16 р., Польща, мати]. 

У ході нашоãо дослідження одним із завдань бóло 
з’ясóвати, чи відчóвають себе діти трóдових міãрантів 
самотніми через відсóтність батьêів чи одноãо з них. 
Зафіêсовано таêó заêономірність: більшість зазначає, що в 
дитячі та юнацьêі роêи почóття самотності бóло їм знайоме, 
однаê зараз про це ãоворити не має сенсó, осêільêи вже 
звиêлося до тоãо, що батьêа/матері чи батьêів нема: «Я б не 
сêазав, я вже звиê. … Таê, в дитинстві це різêо 
відчóвалося» [Миêола, 16 р., Італія, мати]; «Зараз óже 
ні...» [Таня, 6 р., Польща, обоє батьêів]; «Зараз в мене вже 
почóття самотності немає. … Тобто я з цим змири-
лася…» [Ольãа, 7 р., Італія, батьêо]; «Сêоріше відчóвав. А 
зараз я вже просто привиê, що я просто розмовляю з 
мамою…» [Володимир, 11 р., Італія, мати]; «Ні. Це от 
спочатêó, перший ріê, мені таê важêо, важêо яêось 
бóло. А потім вже яêось все звиêлося і все бóло 
добре…» [Назар, 5 р., Італія, мати]. Заãалом тих, хто не 
відчóває себе самотнім без батьêів більше, ніж тих, хто цю 
самотність відчóває. 

Щодо тоãо, чи відчóвають діти трóдових міãрантів 
нестачó любові, то все таêи більшість стверджóє, що «ні»: 
«Ні, не відчóваю. Батьêо завжди по мірі можливості 
виêазóє свою любов до нас: êоли бачимося, êоли спіл-
êóємося. Томó не відчóваю» [Ростислав, 21 р., Росія, 
батьêо]; «…мені навіть достатньо цієї любові, томó 
що, яê я вже ãоворила - вони приїжджають раз в три 
місяці…» [Наталя, 12 р., Росія,обоє батьêів]; «Нє. Мені від 
мами вистачає любові і мені тоãо хватить…» [Воло-
димир, 11 р., Італія, мати]. Навіть ті, що схиляються до 
відповіді «таê» відчóвають браê любові не повною мірою: 
«…Нó, трошêи відчóвається…»  [Сніжана, 18 р., Італія, 
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мати]; «Бóвало таêе…» [Оêсана, 16 р., Польща, мати]; 
«Можливо є таêе в яêісь певні моменти…»  [Ольãа, 7 р., 
Італія, батьêо]; «Можливо, чóть-чóть…» [Олеã, 7 р., 
Італія, мати]; «Деêоли відчóваю» [Ірина, 16 р., Італія, обоє 
батьêів]. 

На запитання «Чи не має ó Вас таêоãо відчóття, що між 
Вами та Вашим батьêом (матір’ю) з êожним подальшим 
роêом йоãо (її) перебóвання за êордоном втрачається 
емоційна близьêість та взаєморозóміння?» основна 
частина респондентів чітêо заявляє, що «ні»: «Це зовсім не 
таê, томó що весь час мама, нó êоли виховóвала 
старалася пояснити, що батьêо (паóза через те що 
батьêо поїхав - це не означає, що він залишив нашó 
сім’ю…» [Ростислав, 21 р., Росія, батьêо]; «Ні, навпаêи. 
Емоційна близьêість стає більшою. Томó що, êоли 
батьêи вдома ти можеш спілêóватись більше часó, а 
êоли в них йоãо обмаль, то ти починаєш цінóвати 
êожнó сеêóндó і це зближóє» [Таня, 6 р., Польща, обоє 
батьêів]; «Ні, зовсім. То стереотип…» [Оля, 6 р., Іспанія, 
обоє батьêів]; «Нó я тоãо не відчóваю…» [Володимир, 
11 р., Італія, мати]. Яêщо і трапляються відповіді «таê» на це 
запитання, то це поодиноêі випадêи. Наприêлад: «Таê і 
відбóвається. І є. Томó що це заêономірний процес. І 
óниêнóти йоãо неможливо. Можливо, яêщо батьêо 
вирішить залишитися вже тóт, в Уêраїні, і ніêóди не 
виїжджати, можливо, з часом ця стіна яêось розтане. 
… Тобто цей óдар вже стався, той óдар залишився 
певною мірою і та стіна вже тоді постала. А зараз в 
цьомó віці, êоли я вже і в фінансовомó плані я вже не 
потребóю йоãо, тобто ця стіна таê і може залиши-
тися на тривалий час і тоãо не óниêнóти» [Ольãа, 7 р., 
Італія, батьêо]; «Я êазала: Мама, Ви вже забóли про нас, 
та? Вже не хочете, та? Та, вже всьо, Польща на 
першомó плані? Та, бóло таêе. То тіпа бóла реальність, 
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що мами порóч не бóло» [Оêсана, 16 р., Польща, мати]. 
Більше тоãо, навіть визнаючи те, що стіна часó та холодó 
росте, самі діти цьоãо не проблематизóють: «Таê, я це 
розóмію, я це приймаю і томó в мене нема ніяêих 
претензій там і таêої, таêої злоби яêоїсь там на неї 
взаãалі нема» [Назар, 5 р., Італія, мати]. 

Діти трóдових міãрантів не відчóвають своєї провини в 
томó, що їхні батьêи поїхали за êордон. Баãато з них винó 
переêладає на державó: «Я вважаю, що моєї вини нема в 
томó, що батьêо поїхав. Просто в нашій державі сêла-
лися таêі обставини, що не завжди батьêи можóть 
знайти висоêооплачóванó, нó навіть не висоêо-
оплачóванó, а хоча би нормально оплачóванó роботó, 
щоби проãодóвати сім’ю і томó вони змóшені поêи-
дати державó і своїх рідних в пошóêах яêоїсь êращої 
роботи, щоби забезпечити [паóза] нó поêращити 
матеріальне становище своєї сім’ї» [Ростислав, 21 р., 
Росія, батьêо]; «Нó, це не моя вина. В Уêраїні немає 
роботи. Немає таêих доходів. Томó мóсить бóти 
яêийсь вихід з тої ситóації…» [Сніжана, 18 р., Італія, 
мати]. Дехто вважає, що міãрація – це нормально, осêільêи 
це масове явище: «…На той час важêо бóло жити і 
баãато людей виїжджали за êордон на заробіт-
êи…» [Ростислав, 17 р., Чехія, батьêо], а дехто навіть не 
задóмóється в томó, яêó роль ó прийнятті рішення про 
міãрацію, він відіãрав: «Оãо, я навіть таê не дóмала. Але 
тільêи що подóмала і сóмно стало. Нó, дóмаю, що доля 
є трішечêи» [Таня, 6 р., Польща, обоє батьêів]; «Чесно? 
Ніêоли не задóмóвався…» [Володимир, 11 р., Італія, мати]. 

Навчання 

Гіпотеза, що ó дітей трóдових міãрантів з’являються 
проблеми з навчанням, не підтвердилася. Респонденти 
зазначають, що ні óспішність в шêолі, ні її відвідóвання, ні 
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їхня поведінêа з від’їздом батьêів не поãіршилися, а навіть 
яêщо і таê, то це не через міãрацію дорослих, а через інші 
причини. У разі виниêнення трóднощів в шêолі, справ-
лятися з ними дітям в основномó допомаãали ті люди, під 
опіêою яêих вони залишалися. Щодо êонтролю за óспіш-
ністю, то, êрім опіêóнів, йоãо таêож здійснювали і батьêи з-
за êордонó: «Ми з нею [мамою] переписóвались, дзвонили 
і вона завжди ціêавилась яê в мене навчання» [Таня, 6 р., 
Польща, обоє батьêів]; «Нó, заãалом це бабóся основне і 
батьêи відповідно в телефонномó режимі. Нó, це само 
собою» [Наталя, 12 р., Італія, мати]; «…Мама дзвонила. 
Хіба що перед мамою бóло встидно, êоли там поãані 
оцінêи…» [Володимир, 11 р., Італія, мати]. 

Матеріальне забезпечення  

За словами дітей, після тоãо, яê батьêи почали приси-
лати зароблені êошти за êордоном додомó, матеріальне 
становище їхньої сім’ї значно поêращилося: «Із землі до 
неба. Настільêи радиêально» [Роман, 25 р., Польща, 
обоє батьêів]; «…Та звісно. Однозначно поêращилось. 
Спочатêó там перший час всі ãроші, …, віддавали різні 
борãи… Потім, пізніше … я постóпила на навчання. … 
потрібно бóло там за ãóртожитоê заплатити, там 
різні речі êóпити. … Відповідно, яê я вже êазала, вдома 
вони зробили ремонт. Майже виплатили вони êредит 
за авто. … Там щось поламалася пральна машина. 
Потрібно новó êóпити. Тобто от таêі от момен-
ти» [Ольãа,78 р., Італія, батьêо]; «Звичайно, що поêра-
щилося. … Таê яêби Ви всі не знали, що там реально 
зарплата не таêа яê в нас 1300 ãривень, а 1300 євро. На 
даний момент одне євро в Уêраїні êоштóє 28 ãривень. 
Відповідно звичайно поêращилось моє матеріальне 
становище з тим часом, яê мама почала присилати 
мені ãроші…» [Олеã, 7 р., Італія, мати]. Відповідно, з 
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поêращенням матеріальноãо становища родини, збільшó-
ються і можливості самих дітей: «…Я можó піти на яêісь 
êóрси. Раніше таêої можливості не бóло…» [Таня, 6 р., 
Польща,обоє батьêів]; «Нó по-перше, вистачило ãрошей 
на то, щоб переїхати наприêлад зараз ó Львів, щоб 
продовжити тóт навчання» [Андрій, 5 р., Італія, мати]; 
«…Ми моãли собі êóпити, нó, дозволити êóпити êращі 
речі, зробити ремонт вдома чи навіть поїхати до 
них…» [Оля, 6 р., Іспанія, обоє батьêів]; «Нó, в першó 
черãó, можливості проявляються, що я й сама можó 
поїхати і побачити світ. …От завдяêи томó, що вона 
[мати] заробляє êошти за êордоном є можливість 
подорожóвати» [Юля, 10 р., Чехія, мати]. 

Дехто навіть êористóється тим, що мати добре за-
робляє і при цьомó сам це óсвідомлює: «…Але по моїй 
ситóації що я поводжó себе безãлóздо, томó дивно, що 
там хтось має телефон, таêий яê зараз айфон, то я 
теж ãоворю мамі, що я теж хочó. Нó, бо хочеться бóти 
таêою, яê інші трохи, мати таêе яê інші. Таêож або 
побачó яêóсь там êóрточêó дороãó, вона мені таê яêби 
запала в серце, що я вже її таê хочó, навіть на вже не 
дивлюся на інаêші» [Сніжана, 18 р., Італія, мати], а дехто 
вважає, що йоãо можливості не таê óже і зросли: «Зросли, 
не зросли – не знаю. За даний час не êóпив ще собі ні 
машини, ні êвартири…» [Олеã, 7 р., Італія, мати]; «…Ма-
шинó собі поêи що позволити не можó…» [Володимир, 
1 р., Італія, мати]. 

При поêращенні, ó зв’язêó з міãрацією батьêів, фінан-
совоãо становища сім’ї, половина дітей запевняє, що вони 
не володіють більшою êільêістю êишеньêових ãрошей по-
рівняно з їх однолітêами, чиї батьêи працюють на Уêраїні. 
Зі слів респондентів, таêа ситóація виêлиêана не тим, що 
батьêи обмежóють дітей, а тим, що вони самі таê вирішили: 
«Ні, томó що я стараюся не вимаãати в батьêів 
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ãрошей. …я не êозиряю, яêщо таê можна сêазати, 
тим, що там наприêлад в мене батьêо в Польщі чи там 
ще, що я собі можó дозволити все, що захочó. Ні. Тобто 
я не є марнотратною в томó плані, я є дóже 
заощадливою» [Ірина, 11 р., Польща, батьêо]; «Нó, в мене 
є однолітêи, яêих батьêи тóт живóть і в них êишень-
êових ãрошей більше. … і я звичайно їх можó брати 
більше, але для чоãо яêщо мене нó, достатньо стільêи 
сêільêи там в мене є» [Ярослав, 10 р., Італія, мати]; «…моя 
мама завжди старалася виховóвати мене таê, щоби я 
не подóмав, щоб не робити різниці. … мама старалася 
не давати мені більше ãрошей, щоби я не подóмав, що їх 
в мене більше і що вони часом десь не спортили 
мене…» [Ростислав, 21 р., Росія, батьêо]. 

Бóли серед респондентів і таêі, що вважають себе 
баãатшими від однолітêів, чиї батьêи працюють в Уêраїні, 
однаê не хваляться цим: «…Тобто от таê, бóло в мене 
більше êишеньêових ãрошей. Відповідно моїм ровесни-
êам батьêи не моãли там стільêи виділити. Нó, і це 
породжóвало яêийсь можливо дисêомфорт. Томó що в 
них є тато, але в них немає ãрошей. А в мене є ãроші, 
але в мене немає поряд тата. Це породжóвало яêóсь 
таêó певнó незрóчність» [Ольãа, 7 р., Італія, батьêо]. А 
бóли і таêі, яêі наãолошóвали на своїх переваãах в плані 
фінансово становища: «..Я пам’ятаю, мені просто мама 
надсилала не знаю, сêільêи там. Десь 200 євро на 
місяць. … Я просто тратив там всі ãроші, яêі мені 
давали на місяць, тратив там за 2 тижні або за 1,5. … 
Я собі цілó всю êóпó баãато наêóпляв. … Бо їм [дрóзям] 
там дадóть по 5 ãрн на день. То 2 пачêи чіпсів і всьо. А 
я міã там 15 чи і 20. А, може, даже більше…» [Володи-
мир, 11 р., Італія, мати]. 

Діти трóдових міãрантів запевняють, що не витрачають 
батьêівсьêі ãроші на непотрібні речі. Зоêрема, ãрошові 
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переêази йдóть на їжó, одяã, êомóнальні послóãи, поêóпêó 
техніêи для домó, борãи тощо. Значна частêа респондентів 
заощаджóє батьêівсьêі ãроші: «Нó, в основномó я 
старався їх відêладати…» [Андрій, 5 р., Італія, мати]; 
«…êóпляв собі щось поїсти, попити. Частêово 
еêономив…» [Роман, 25 р., Польща, обоє батьêів]; «Зараз 
трошêи збираю вже. Відêладаю. Мама мені êидає ãроші 
на êарточêó. Я вже стараюсь їх відêладати» [Воло-
димир, 1 р., Італія, мати]. 

На запитання «Чи нема ó Вас таêоãо відчóття, що Ваші 
батьêи перетворилися на спонсорів для Вас?» діти 
трóдових міãрантів однозначно відповідають, що «ні»: «Ні, 
ні. В ніяêомó разі. І ніêоли таêоãо не бóло і дóмаю що в 
нашій родині: ні в мене, ні в сестри, ні в мами, ні в êоãо 
не виниêає таêоãо відчóття...» [Ірина, 11 р., Польща, 
батьêо]; «Чо спонсор? Просто вона хоче, щоб я ліпше 
жив…» [Володимир, 11 р., Італія, мати]; «Ні, звичайно, що 
немає таêоãо відчóття…» [Олеã, 7 р., Італія, мати]. 

Неоднозначно діти трóдових міãрантів відповідали на 
запитання «Чи вважаєте Ви жертвó батьêів виправда-
ною?». Їм бóло важêо схилитись до відповіді «таê» чи «ні»: 
«Нó, я навіть не знаю, це залежно яêа ситóація, яêа 
[паóза]. Яêщо в плані, яêщо і в плані матеріальноãо моãо 
становища, то яê на мене êраще. Навіть не знаю. 
Можливо яêось тóт знаходити вихід із ситóації, тóт 
старатись заробляти…» [Наталя, 12 р., Німеччина, мати]; 
«Звичайно, що дóже поãано, êоли батьêи виїжджають 
за êордон, сім’ї не живóть разом. Але êожен зі своїх 
батьêів бажає êращоãо своїм дітям і êожен, нó, êожні 
батьêи хочóть, щоб їхні діти бóли щасливими… Нó, 
звичайно, що таêі речі не можна там ãоворити чи це 
поãано, чи то добре. Нó, в êожноãо є свої сторо-
ни…» [Андрій, 5 р., Італія, мати]; «Нó, я дóмаю, що напевно 
ні, але й я розóмію, що мама хотіла ніби для своїх дітей 
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яê найêращоãо. Але іноді батьêи не знають, що є саме 
найêраще для дітей, яê би в томó випадêó» [Наталя, 
12 р., Німеччина, мати].  

Частина дітей вважає, що це є вимóшений êроê: : «Нó, 
не хотілося б, щоб таê бóло, але в нашій Уêраїні це 
дóже важêо зараз заробити. Томó мóсить таê бóти. 
Інаêшоãо, êоли в сім’ї там притисне біда, то інаêшоãо 
виходó немає. Осêільêи я, я навіть не знаю, яêим чином 
я забезпечóвати бóдó свою сім’ю» [Сніжана, 18 р., Італія, 
мати]; «…Нó, є таêі ситóації, êоли дійсно треба, от 
êонче обов’язêово потрібно поїхати, бо томó що нема 
іншоãо виходó» [Оêсана, 16 р., Польща, мати]. Частина з 
впевненістю заявляє, що таêа жертва батьêів є виправ-
даною: «В даномó випадêó, в моємó випадêó, я дóмаю, 
що таê…» [Юля, 10 р., Чехія, мати]. А частина все ж таêи 
вважає, що «ні»: «Нó я дóмаю, що потрібно до остан-
ньоãо шóêати інші варіанти. Бóдь-яêі інші варіанти 
саме в Уêраїні, саме щоб залишитися вдома і не 
поêидати сім’ю. Тобто, поїхати за êордон – це вже 
справді дóже êрайній варіант…» [Ольãа, 7 р., Італія, 
батьêо]. 

Діти, чиї батьêи працюють за êордоном, ãотові віддати 
певні матеріальні предмети в обмін на їх повернення: «Я би 
зãіден на таêі óмови. Осêільêи завжди, нó, завжди не 
хватало батьêа і я би дóже хотів, щоби батьêо бóв 
біля нас. Тобто з сім’єю, біля мами, щоби вони бóли тóт 
дома…» [Ростислав, 21 р., Росія, батьêо]; «Таê, я ãотова 
обміняти, щоб тільêи мама бóла порóч. Бо томó що, нó 
яê в дитинстві, я не відчóвала тої óваãи. … Нó, в 
більшості, що вона порóч зі мною, томó таê би бóло 
êраще. Томó, я би все віддала, щоб мати бóла порóч, 
навіть яêщо би жили бідніше і там не навчалась таê. 
Все рівно ми би бóли порóч, може би все бóло по-
інаêшомó» [Сніжана, 18 р., Італія, мати]; «…Я хотіла всьо 
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віддати, всьо дóмала заберіть від мене, тільêи мамó 
мені поверніть сюда» [Оêсана, 16 р., Польща, мати]; «Нó, 
звичайно яêщо ãоворити таê вже аж ãлобально я би 
все на світі віддала, щоби наприêлад мій тато, моя 
мама і вся моя родина бóла зі мною, от» [Ірина, 11 р., 
Польща, батьêо]; «Таê, в дитинстві я дóмаю, що я міã 
відмовитись від всьоãо, що в мене є, тільêи би мама 
повернóлась по швидше додомó. … Яêщо в один 
преêрасний день вона мені подзвонить і сêаже: Синêó, 
я хочó повернóтися назад додомó, бо мені тóт поãано, 
то я зроблю все, звичайно, для тоãо щоб вона 
повернóлася назад. В плоть до тоãо, що поїдó сам і 
заберó її сюда, томó що вона для мене зробила в свій 
час, êоли вона моãла, вона зробила все. … Заради своєї 
мами я ãотовий на все по сóті…» [Олеã, 7 р., Італія, мати]. 

Переважно êожна дитина розãлядає варіант заробляти 
ãроші в майбóтньомó через трóдовó міãрацію таê, яê це 
роблять їхні батьêи. Одні посилаються на те, що може 
виниêнóти таêа необхідність: «Я особисто не планóю, але 
я розóмію, що яêщо би сêлалася необхідність в мене 
виїхати за êордон, то яêщо б я не зміã тóт знайти 
нормальної роботи або втратив існóючó і прийшлось 
би таêож їхати, то я рахóю, що я би поїхав і заробляв 
би тоже. Для тоãо, щоби óтримóвати свою сім’ю і 
своїх дітей…» [Ростислав, 21 р., Росія, батьêо]; «Яêщо би 
в цьомó бóла ãрошова необхідність, наприêлад, браêó-
вало би ãрошей, я би не бóв би проти виїхати за êордон 
на заробітêи…» [Назар, 4 р., Італія, мати]. Інші розãля-
дають таêий варіант ó випадêó відсóтності достойної 
роботи на Уêраїні: «Яêщо я не знайдó нормальнó роботó, 
то сêоріше таê і бóде…» [Миêола, 16 р., Італія, мати]; 
«Може й таê. Кажó, деêоли задóмóвався, бо томó що, 
яêби в нас, яêби таêої висоêої зарплати або чимось, 
чоãо можна добитися, не можна. Даже яêщо ти бóдеш 
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працювати, яê я полóчó вищó освітó, бóдó працювати 
по спеціальності, бóдó мати яêихось там, нó, маêси-
мóм вісім тисяч, нехай. А за êордоном можна зароб-
ляти нормальні ãроші. Яê мама на роботі…» [Володи-
мир, 11 р., Італія, мати]; «Яêщо прийдеться, то можливо 
таê. … яêщо не бóдó бачити тóт чоãось більшоãо і не 
бóде êар'єрноãо ростó, то тоді бóдó дóмати, яê їхати 
тóди, і там влаштовóвати своє життя...» [Юля, 10 р., 
Чехія, мати]. А дехто хоче просто спробóвати заробляти 
ãроші за êордоном: «…я б хотів попробóвати…» [Рос-
тислав, 17 р., Чехія, батьêо]. 

Ті ж, хто не розãлядає трóдовó міãрацію яê спосіб 
заробляти ãроші в майбóтньомó, арãóментóють свою 
відповідь тим, що не хочóть розлóêи з членами своєї 
майбóтньої сім’ї: «Нó, я б не хотіла таê. Я б хотіла 
бачити яê мої діти ростóть, хотіла б знати êожен 
êроê своїх дітей, яê то êажеться, хотіла б бóти 
завжди порóч, підтримóвати їх, завжди порадитись з 
ними. Нó, бо то таê êраще. Бóдó старатись, щоб все 
бóло яêнайêраще, щоб я тóт собі знайшла яêóсь 
роботó, бóдó старатись тóт бóти біля дітей, забез-
печóвати їх яê можна, додавати всі зóсилля щоб таê 
полóчалось…» [Сніжана, 18 р., Італія, мати]; «…Я би 
хотіла завжди бóти там зі своїми дітьми, щоб в бóдь-
яêий момент бóти біля них, щоб вони не відчóвали 
самотності в яêийсь момент трóднощів. Щоб вони 
моãли на мене поêластися. Щоб не шóêали яêоїсь іншої 
людини. Хай це даже із родини. Чи з дрóзів. Батьêи 
мають бóти порóч…» [Ольãа, 7 р., Італія, батьêо] або ж 
своїм патріотичним налаштóванням: «яêщо чесно, то я би 
дóже не хотіла. Я є патріотêою своєї êраїни і я би 
хотіла всяêими способами знайти роботó все ж таêи 
на Уêраїні…» [Ірина, 11 р., Польща, батьêо]. 
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Контроль 

Контроль батьêів, яêі працюють за êордоном, за дітьми 
ó деêільêох випадêах бóв сильнішим, ніж êонтроль людей, 
під опіêою яêих ці діти залишалися: «…але все рівно є ж 
різниця яê тебе виховóє тато і яê тебе виховóє брат в 
ролі тата чи сестра відповідно. Трошêи воно дається 
в знаêи, але звичайно, що батьêівсьêий êонтроль 
êраще» [Таня, 6 р., Польща, обоє батьêів]; «…Контроль 
батьêів бóв все таêи більший…» [Наталя, 12 р., Росія, 
обоє батьêів]; «Кажó. Таê і бóло. Таê і зараз є. Кажó, мене 
мама більше êонтролює зараз навіть, ніж мене тато 
êонтролює. Мама до мене частіше дзвонить. Мама за 
мене частіше переживає…» [Володимир, 11 р., Італія, 
мати]. Однаê більшість все ж таêи вважає, що êонтроль 
однаêовий. 

А от щодо тоãо, чиї слова для дітей є більш авто-
ритетними: батьêів-міãрантів чи опіêóнів, то в цьомó випадêó 
для основної частини респондентів батьêівсьêі (êоли обоє 
за êордоном) слова є важливішими. Коли за êордоном мати, 
її слова для більшості теж є авторитетнішими: чи то за слова 
батьêа, під опіêою яêоãо діти залишилися, чи то слова інших 
опіêóнів (бабóся чи дідóсь). І тільêи в одиничних випадêах 
діти більше дослóхаються до слів опіêóнів: «Нó таê 
сêлалося, що мама бóла завжди біля мене і, нó, êоли бóла 
необхідність мені, я мав можливість, більше мав 
можливості порадитися з мамою, томó для мене бóли 
більш авторитетними слова мами» [Ростислав, 21 р., 
Росія, батьêо]; «Ті, що бóли близьêі зі мною і завжди зі 
мною проводили час» [Наталя, 12 р., Німеччина, мати]; 
«Бабóсі. Вона бóла більшим авторитетом, ніж батьêо і 
мати» [Ірина, 16 р., Італія, обоє батьêів]. 

На запитання «Чи завжди Ви виêонóвали те, що 
ãоворили Вам батьêи?» (мається ó на óвазі по телефонó чи 
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по Skype) більше половини дітей відповідали, що «ні». І в 
основномó це пов’язано з відсóтністю безпосередньоãо 
êонтролю: «Ясна річ, що інêоли я не виêонóвав тоãо, що 
вона [мати] мені êазала. Вона не моãла мене повністю 
êонтролювати» [Миêола, 16 р., Італія, мати]; «Нó, зви-
чайно, що ні. Всі не виêонóють все те, що просять по 
телефонó їхні матері [сміється]» [Юля, 10 р., Чехія, мати]. 

Основні зміни в житті дітей трóдових міãрантів 

Після від’їздó батьêів чи одноãо з них за êордон 
праêтично ó êожній сім’ї відбóлись зміни в орãанізації 
домашньоãо побóтó: «В принципі, баãато що змінилося. 
Сам фаêт тоãо, що в хаті менше на дві людини, вже 
щось міняється…» [Роман, 25 р., Польща, обоє батьêів]; 
«…на нас з сестрою звалилось êóпа обов'язêів. Таêі яê 
приãотóвання їжі, êóпóвання продóêтів, прибирання. 
Нó, прибирання збільшилося все в два рази. Обов'язêів 
стало більше» [Оля, 6 р., Іспанія, обоє батьêів]; «…ми 
деяêі татові обов’язêи, наприêлад, перебрали на себе. 
Тепер лампочêó, наприêлад, мóсить мама вêрóчóвати, 
а не тато…» [Ірина, 11 р., Польща, батьêо]; «…Пішов 
розподіл праці, розподіл робіт по хаті. Тим, що 
займалася мама впало на плечі мої, тата і сестри. … 
Після виїздó матері за êордон не тільêи в побóті щось 
змінилось, змінилось зовсім всьо, êардинально 
помінялося. Тепер я зрозóмів і почав цінити реально, 
сêільêи мама робила речей різних. … Томó, я вважаю 
тепер, що яê мама вернеться назад додомó, то ми її 
бóдем точно підтримóвати в цьомó питанні і в баãато 
інших деяêих питаннях і бóдем допомаãати їй» [Олеã, 
7 р., Італія, мати]. Заãалом, можемо стверджóвати, що яêщо 
виїхали обоє батьêів, то їх обов’язêи виêонóвали бабóсі з 
дідóсями, яêщо міãрóвав батьêо – мати. Щодо міãрації 
матері, то чоловіê óêраїнсьêої жінêи-міãранта, яêщо він є, 
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яê правило, може розділяти обов’язêи щодо доãлядó з 
жінêами родини (зоêрема, з бабóсями та дочêами) або сам 
повністю відповідати за доãляд, але в томó випадêó, яêщо ó 
родині немає жінêи, яêа б моãла цим займатись. 

У дітей трóдових міãрантів з’являється відчóття, що 
вони з міãрацією мами/тата чи батьêів подорослішали 
швидше, ніж їхні однолітêи: «Все таêи таê, я це відчóв. 
Більша відповідальність ляãає на себе. Бабóся і дідóсь 
таêоãо êонтролю не дають, і ти відчóваєш цю 
відстань і томó процес дорослішання присêорюється» 
[Миêола, 16 р., Італія, мати]; «Таê, бóло таêе відчóття, 
бо томó що я сама стала швидше самостійною, яê то 
êажеться, швидше хотіла подорослішати і я сама 
давала собі радó. Нó, і навіть не бóло таêоãо яê, нó, від 
батьêів, яê то сêазати [паóза]. Тепер я більше відпо-
відаю сама за своє власне життя…» [Сніжана, 18 р., 
Італія, мати]; «...Я відчóвала себе старшою, дорослішою, 
томó шо на мені бóло майже побóтові всі оці заба-
ãанêи. Та їжа, те прибирання, ото всьо. Всьо бóло на 
мені. І я переживала, шо зварити їсти…» [Оêсана, 16 р., 
Польща, мати]; «...От власне до мене рано прийшло це 
óсвідомлення, що я тепер більше відповідаю за свою 
сестрó. ... що я мóшó тепер більше допомаãати мамі, 
томó що біля мами більше немає тата, на яêоãо вона 
може поêластися. І певною мірою от оця відповідаль-
ність, яêа яêби таê непомітно, але ляãла на мої плечі. 
Вже зараз я розóмію, що я подорослішала. Саме 
óсвідомлення цьоãо прийшло раніше, ніж моãло би 
бóти» [Ольãа, 7 р., Італія, батьêо]. 

Таêож, оêрім «присêореноãо дорослішання», діти трóдо-
вих міãрантів відчóвали більшó відповідальність за своє 
життя, ніж їхні однолітêи, чиї батьêи бóли порóч: «..Ми 
відповідали за êвартирó, в яêій ми живем, за самих себе 
відповідали. Звичайно, шо збільшилась відповідаль-
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ність» [Оля, 6 р., Іспанія, обоє батьêів]; «Коли батьêи 
поїхали, то я, звичайно, знала, що я бóдó сама і мóшó за 
себе сама відповідати і більше рішóчості і відповідаль-
ності за себе бóло» [Ірина, 16 р., Італія, обоє батьêів]. 

В оêремих випадêах дітям трóдових міãрантів знайоме 
нещире співчóття з боêó дрóзів та вчителів через 
відсóтність батьêів: «…це бóла одна êласна êерівничêа, 
це ось. І це завжди бóло від неї. Таêе яê я, наприêлад, 
таêе чóла завжди там. Там, наприêлад, вона зверта-
лась до всьоãо êласó, а потім робила винятêом мене, 
ось. Це в плані тоãо тільêи таê з її сторони це бóло 
дóже, не знаю це бóло навіть і неêореêтно, томó що 
вона, вона яê, не знаю, яê êласна êерівничêа, яê 
вчитель, вона мала розóміти, що це, можливо, відобра-
зиться для дитини. Нó, не знаю, яê в плані психоло-
ãічної травми…» [Наталя, 18 р., Росія, обоє батьêів]; «...Я 
дóмаю, що в таêомó випадêó, я дóмаю, майже всі 
знайомі, є таêі відчóття, томó що дрóзі в яêійсь певній 
мірі починають заздрити тобі. … На рахóноê вчителів 
можó сêазати то, що, наприêлад, êоли там проãóлю-
вав óроêи або полóчав там не за хорошó поведінêó там 
яêийсь запис ó щоденниêó або щось в томó плані або 
поãанó яêóсь оцінêó, вони моãли таê може не серйозно, 
не хотячи мене обідити, там моãли щось таêе мені 
сêазати в мою сторонó мені не приємне на рахóноê 
моєї мами, що типó її нема, вона мене не виховóвала. 
Тóда, сюда. Таêі в нашомó сóспільстві, на жаль, з’яв-
ляються таêі люди, яêі мають таêоãо родó заздрість. 
Томó êажó: мені знайомі таêі випадêи, реально таêе є 
присóтнім…» [Олеã, 7 р., Італія, мати]. Однаê, яê ми óже 
зазначали, це поодиноêі випадêи. Більшість дітей не 
приãадали таêих ситóацій. 
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Самоідентифіêація з «соціальними сиротами» 

Діти трóдових міãрантів не поãоджóються з тим, що їх 
можна називати «соціальними сиротами», осêільêи при 
живих батьêах вони позбавлені їхньоãо повноцінноãо 
піêлóвання: «Нó, я зовсім не зãідний з даним твердже-
нням, осêільêи це зовсім, яêби, не залежить від тоãо, чи 
батьêи працюють за êордоном чи вони знаходяться 
біля дітей…» [Ростислав, 21 р., Росія, батьêо]; «Нó-ó, ні, я 
не зãідний з цим, … я таêий самий яê всі. Є мама, тато, 
повноцінна сім’я…» [Ростислав, 17 р., Чехія, батьêо]; «…Я 
дóмаю, шо називати дітей сиротами при живих 
батьêах нó, це вже яêось зовсім неправильно. І деêоли 
батьêи, яêі за êордоном піêлóються про своїх дітей 
набаãато більше. Нó, для мене цей термін «соціальні 
сироти» це шось дóже неправильне…» [Оля, 6 р., Іспанія, 
обоє батьêів]; «Я вважаю, що взаãалі вислів «соціальні 
сироти» яêийсь нó неправильний. Взаãалі вислів. Томó 
що я не поãоджóюсь взаãалі з цією дóмêою. Нó, і що 
поїхала мама на заробітêи і то що, ти є сиротою чи 
що? Нó, це яêось банально тóпо і неприпóстимо. Це 21-
е століття. Це яêісь несóразні порівняння сирот і 
простої людини…» [Олеã, 7 р., Італія, мати]. 

Більше тоãо, термін «соціальні сироти» для дітей 
трóдових міãрантів має стиãматизóючий ефеêт: «…Для 
мене це, яêби мене таê хтось назвав, напевно, бóло би 
неприємно. Я себе таêим не вважаю» [Роман, 25 р., 
Польща, обоє батьêів]; «…Все рівно, це слово «сироти» 
наводить напевно страх…» [Сніжана, 18 р., Італія, мати]; 
«…Нó, просто навіть «соціальний», нó «соціальний» – нó 
нехай бóде, всі розóміють, що таêе «соціальний», це в 
цьомó нема нічо. Нó êоли вже враховóються, там 
сêажем, вживається слово «сирота» – це трошечêи на 



 
162 РОЗДІЛ ІІІ.  Приêладні аспеêти дослідження соціальноãо  
 

 

щось навіть наводить на дитинó яêісь таêі 
дóмêи» [Наталя, 12 р., Росія, обоє батьêів]. 

Баãато хто вважає, що адеêватність застосóвання 
термінó «соціальні сироти» до дітей трóдових міãрантів 
залежить від різних обставин: 

- від тоãо, під опіêою êоãо діти залишаються: «…яêщо 
дитина росте сама чи є яêісь далеêі родичі: бабóся, 
êóм, сват. То я цілêовито зãідна. Зниêає та атмосфера 
сім'ї, але в моємó випадêó ó мене бóли старші брат і 
сестра, відповідно я не відчóвала потреби в чомóсь. 
Томó це залежить від ситóації» [Таня, 6 р., Польща, 
обоє батьêів]; 

- від поведінêи батьêів-міãрантів: «Нó яê сêазати. В 
деяêих випадêах я не спорю. В мене тоже є дрóзі двоє, 
наприêлад, що тато поїхав. І в одної таê само дівчинêи 
мама поїхала. Дівчинêа з мамою спілêóється, а з 
татом майже не спілêóється. Тато надсилає ãроші 
там. Дзвонить раз в місяць по сêайпó поãоворити та 
й всьо…» [Володимир, 1 р., Італія, мати]; 

- від віêó дітей, ó яêомó батьêи їх залишають: «…яêщо 
дитині від одноãо до десяти роêів і мати виїжджає за 
êордон, напевно, що таê, я би, напевно, назвав цих 
дітей соціальними сиротами. А яêщо вже діти нó, 
більш старшоãо віêó, я дóмаю, це би бóло недоречно 
таê їх називати. Томó, що людина вже більш-менш 
сформована, вона вже може приймати яêісь певні 
рішення» [Назар, 5 р., Італія, мати]; 

- від заãальної ситóації всередині сім’ї: «Нó, соціальні 
сироти, нó, тóт, звичайно, залежить від батьêів, 
томó що є таêе, що сім’я є яê сêазати, наприêлад, 
неповноцінна. Батьêи повною мірою не виêонóють 
своїх обов’язêів. Тóт навіть не потрібно і виїжджати 
далеêо за êордон. Можóть бóти обоє батьêів в Уêраїні 
з дитиною, але вони можóть абсолютно не піêлóва-
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тися про дитинó. От в мене є, наприêлад, я можó 
назвати таêий приêлад: там де я живó, є таêа сім’я і 
мама випиває, тато любить випивати, за дітьми 
взаãалі ніхто не дивиться. … Тобто і батьêи є вроді, і 
там не знаю хтось з них навіть працює, але діти не 
доãлянóті. Тобто я вважаю, щоби сêазати, що дитина 
є соціальною сиротою – це не потрібно батьêам виїж-
джати далеêо за êордон. … Тобто тóт таêе питання 
вже є досить двозначне і воно залежить від êожної 
êонêретної родини, від êожної êонêретної люди-
ни…» [Ірина, 11 р., Польща, обоє батьêів]. 

Проте, знайшлися ті, хто поãоджóється з тим, що дітей 
трóдових міãрантів можна вважати «соціальними сиро-
тами»: «..Трóдова міãрація і причини, яêі штовхають до 
неї сóчасних батьêів, це все неправильно. Виростає 
поêоління без батьêів. Тобто, виростають, я дóмаю, 
що пізніше це відображається на рівні злочинності, на 
рівні смертності, на рівні, можливо, тоãо, яê зарано 
починають діти вживати алêоãоль, нарêотиêи і 
томó подібне. … Діти не мають êонтролю. … І 
виростають сêладні діти, важêі діти. Або потім 
виростають люди, яêі яêось ãлибоêо травмовані. ... 
Потім, відповідно, êоли ці люди таêож створюють 
свої сім’ї, вони знають цей браê тепла, яêий вони не 
відчóли. Це таêож бóде впливати на те, яê вони 
бóдóть спілêóватися зі своїми дітьми. Тобто, це дóже 
таêа ãлибинна проблема. Справді, її треба вирішóва-
ти. Томó що відсóтність батьêів в сім’ї, діти ростóть 
без сім’ї, навіть за наявності інших членів родини - це є 
зовсім неправильно» [Ольãа, 7 р., Італія, батьêо]; «Я 
поãоджóюся з дóмêою, що діти міãрантів є соціаль-
ними сиротами, осêільêи в сім’ї браêóє батьêівсьêоãо 
тепла і опіêи. Я відчóвала нестачó батьêівсьêоãо 
тепла, томó з впевненістю можó сêазати, що бать-
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êівсьêа еміãрація неãативно впливає на дітей» [Назар, 
5 р., Італія, мати]. 

Одним із завдань дослідження бóло з’ясóвати чи 
поãоджóють респонденти з настóпним твердженням, що 
природніми êрóãлими сиротами вважають тих дітей, ó яêих 
померло обоє батьêів. І просили дати відповідь на таêі 
запитання: «Яê Ви вважаєте, для тоãо, щоб називати дітей 
трóдових міãрантів «соціальними сиротами» обов’язêова 
відсóтність обох батьêів чи навіть êоãось одноãо? Яêщо таê, 
то êоãо саме?». Таê, основна частина аóдиторії вважає, що 
взаãалі не варто вживати таêий термін: «…взаãалі вважаю, 
що дітей не можна називати «соціальними сиротами», 
яêщо їхні батьêи працюють за êордоном, навіть 
незалежно чи вони обоє чи  хтось один з батьêів, вони 
все ж таêи є, вони не померли» [Ростислав, 17 р., Чехія, 
батьêо]; «…тих дітей, чиї батьêи є за êордоном не 
варто називати соціальними сиротами, точніше не 
варто ãоворити слово «сироти» взаãалі, осêільêи 
батьêи є живі і в бóдь яêий випадоê можóть підтри-
мати по телефоні, в сêайпі чи інших соціальних мере-
жах або в необхідності приїхати в Уêраїнó на допомоãó. 
… Томó соціальними сиротами не варто називати ні 
тих дітей, в яêих один з батьêів десь за êордоном, ні 
тих в êоãо двоє батьêів: і мама і тато за êордо-
ном» [Сніжана, 18 р., Італія, мати]; «…я не вважаю взаãалі, 
що дітей людей, яêі поêинóли êраїнó, щоб поїхати на 
заробітêи взаãалі можна назвати «сиротами», не 
важливо, там, «соціальними» яêимось, «не соціальними». 
Взаãалі не можна називати сиротами, ó них ж батьêи 
живі, здорові, все з ними добре…» [Олеã, 7 р., Італія, мати]. 

Бóли і таêі, хто вважає, що «соціальними сиротами» діти 
трóдових міãрантів стають тільêи ó випадêó, êоли виїхали 
обоє батьêів: «Нó, яêщо вже стосовно тоãо, щоб нази-
вати дітей «соціальними сиротами», то я вважаю, що 
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потрібно, щоби бóло відсóтні іменно двоє батьêів. 
Томó що навіть яêщо є хтось один, то він здатний 
яêби замінити дрóãоãо, хто знаходиться далеêо і я 
дóмаю, що тільêи в таêомó випадêó можна називати 
дітей тоді сиротами. Інаêше, інаêше це неправ-
да» [Ростислав, 21 р., Росія, батьêо]; «Я дóмаю, що обох, 
обох батьêів êоли їх не бóде, то можна називати 
«соціальними сиротами» [Назар, 5 р., Італія, мати]. 

Ті, хто вважає, що відсóтність навіть óже одноãо з 
батьêів дає підстави вважати дитинó «соціальною сиро-
тою» арãóментóють свою дóмêó настóпним чином: «я 
дóмаю, що можливо і êоãось одноãо, але тоãо, яêий 
зовсім забóв про свою сім’ю, про дітей і яêий взаãалі не 
дає про себе знати» [Наталя, 12 р., Німеччина, мати]; «Я 
дóмаю, що даже відсóтність одноãо з батьêів таê чи 
інаêше робить дитинó сиротою. Таê чи інаêше дитині 
бóде браêóвати певної частини яêоãось тепла і 
затишêó або від батьêа, або від матері. Важêо 
сóдити, êоãо би більше браêóвало, батьêа чи матері. 
Тóт по-різномó…» [Ольãа, 7 р., Італія, батьêо]. 

Заãалом, можемо ãоворити, що для дітей трóдових 
міãрантів ãостріше відчóвається відсóтність матері, ніж 
батьêа: «Все таêи матері. Материнсьêа любов сильніша 
за батьêівсьêó» [Миêола, 16 р., Італія, мати]; «…Наприê-
лад, яêщо відїжджає мама, осêільêи все ж таêи, в 
переважній більшості, в êожній сім’ї більше піêлóється 
дітьми мама. Вона і доãлядає, і ãодóє, і там стежить за 
навчанням і взаãалі ó всіх аспеêтах. Тато, це яê ãолова 
сім’ї, він переважно приносить ãроші додомó і мало цим 
всім опіêóється. Тобто, êоли від’їжджає мама – це все ж 
таêи досить ãостро відбивається на родині от…» 
[Ірина, 11 р., Польща, батьêо]; «…але замінити мамó, я не 
знаю чи хтось може взаãалі» [Володимир, 11 р., Італія, 
мати]; «…але особливо це відчóвається, êоли від’їжджає 
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мама, осêільêи її відсóтність в домі є дóже відчóтною, 
особливо, êоли діти є ще зовсім маленьêими» [Ірина, 
16 р., Італія, обоє батьêів]. 

Отже, підводячи підсóмêи нашоãо дослідження, 
можемо ãоворити, що наша ãіпотеза щодо еêономічних 
причин міãрації повністю підтвердилася. Батьêи всіх 
дітей, яêі взяли óчасть в інтерв’ю виїхали за êордон через 
сêладне фінансове становище сім’ї. 

З’ясовано залежність між тим, яê приймалося 
рішення про міãрацію і тим, яêою бóла реаêція дитини 
на озвóчене рішення. Таê, ó тих сім’ях, де міãрант приймав 
рішення сам або за óчасті людей, на яêих збирався 
залишити дитинó, але без врахóвання її дóмêи, діти бóли 
проти міãрації матері/батьêа чи батьêів і досить емоційно 
на це реаãóвали. Натомість, яêщо це обãоворювалося в 
присóтності дітей, то в таêих випадêах реаêція на міãрацію 
бóла нормальною. 

Гіпотеза про відсóтність належної êомóніêації 
між дітьми та батьêами підтвердилася тільêи част-
êово, осêільêи все ж таêи більшість трóдових міãрантів яê 
мінімóм два рази на ріê відвідóють дітей на батьêівщині, а 
телефонний зв’язоê та зв’язоê по Інтернетó підтримóють яê 
мінімóм два рази на тиждень. Оêрім цьоãо, нічоãо не 
заважає дітям ó разі потреби зайвий раз зв’язатися з 
батьêами. Віртóальне спілêóвання – переважно сêайпом, 
яêий за останні роêи замінив телефон створює ефеêт 
присóтності батьêів. Більше тоãо, самим дітям вистачає 
тоãо часó спілêóвання з батьêами, яêий вони називали. 
Однаê, треба відзначити, що з’ясовано настóпнó сóпереч-
ність: при прямомó запитанні «Чи вистачає Вам цьоãо часó 
для спілêóвання?» навіть ті, діти, яêі чітêо відповідають 
«таê», при обãоворенні інших питань зãадóють про 
неможливість та браê безпосередньоãо спілêóвання з 
батьêами. 
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Гіпотеза щодо емоційної депривації, яêó відчóвають 
діти трóдових міãрантів, таêож підтверджóється 
тільêи частêово. Діти трóдових міãрантів відчóвають свої 
сім’ї неповними через відсóтність батьêів чи одноãо з них, 
відчóвають браê батьêівсьêої любові, самотність, відчóже-
ність від батьêів, називають êонêретні випадêи ãострої 
нестачі батьêів порóч, ãотові віддати матеріальні речі на 
обмін за повернення батьêів. Однаê, в силó тоãо, що біль-
шість дітей трóдових міãрантів залишається або на одноãо з 
батьêів, яêий залишився дома, або на бабóсь з дідóсями, а 
таêож через те, що міãрація батьêів має транснаціональний 
хараêтер, прояви емоційної депривації ó дітей трóдових 
міãрантів не є масовим явищем. При цьомó частêово 
підтвердилася і ãіпотеза про те, що міãрація матері 
для дітей є більш травматичною, ніж міãрація батьêа.  

Не підтвердилася ãіпотеза щодо наявності проб-
лем між дітьми трóдових міãрантів та людьми, під 
опіêою яêих вони залишаються та ãіпотеза про роз-
витоê ó дітей почóття провини через те, що батьêи 
поїхали за êордон. 

Таêож не підтверджóється наше припóщення щодо 
поãіршення óспішності в шêолі, її відвідóвання та 
дисципліни ó дітей трóдових міãрантів. Яêщо це і від-
бóвалося, то за словами самих дітей, це ніяê не пов’язано з 
тим, що батьêо/мати чи батьêи виїхали працювати за êордон. 

Частêово підтверджóється наша ãіпотеза про 
матеріальнó ãіпертрофію ó дітей трóдових міãран-
тів. Зі слів респондентів видно, що попри те, що діти 
міãрантів не хизóються своїми фінансовими переваãами 
над однолітêами та не вважають батьêів тільêи джерелом 
доходó, вони в оêремих випадêах не вважають себе дóже 
баãатими в силó тоãо, що вони не здійснюють ãлобальних 
поêóпоê (наприêлад, таêих яê машина чи êвартира). Таêож 
вони вважають, що жертва батьêів є виправданою, 
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осêільêи їхнє матеріальне становище та сім’ї зоêрема, 
поêращилося, що своєю черãою свідчить про зосередже-
ність óваãи дітей на матеріальних речах. Однаê, яê ми óже 
зазначали, матеріальна ãіпертрофія, яê і емоційна депри-
вація, ó дітей трóдових міãрантів не є масовими. 

Можемо ãоворити і про частêове підтвердження 
ãіпотези щодо послаблення êонтролю за дітьми трóдо-
вих міãрантів, осêільêи вони вважають, що ні по телефонó, 
ні по Інтернетó батьêи не можóть простежити за ними таê, яê 
би це моãло бóти безпосередньо. Відповідно, вони ствер-
джóють, що вêазівêи людей, яêі ними опіêóвалися, вони виêо-
нóвали частіше, ніж вêазівêи батьêів, яêі бóли за êордоном. 
Проте, з іншоãо боêó, більш авторитетними ó плані «спитати 
порадó» для них бóли все ж таêи слова батьêів. 

Підтвердилася ãіпотеза щодо зміни в орãанізації 
побóтó сімей, де виїжджають за êордон батьêи чи 
один з них. Зоêрема, йдеться про передачó обов’язêів 
батьêа матері, ó випадêó міãрації батьêа, або про перероз-
поділ обов’язêів матері між батьêом, бабóсею, дідóсем та 
самими дітьми ó випадêó міãрації матері. 

Частêово підтверджóється припóщення про 
пришвидшене дорослішання дітей трóдових міãрантів 
ó порівнянні з їхніми однолітêами, чиї батьêи працю-
ють в Уêраїні. У випадêó міãрації матері або обох батьêів 
це має прояв частіше, натомість êоли міãрóє батьêо діти 
цьоãо не відчóвають. 

Щодо ãіпотези про нещире співчóття дітям 
трóдових міãрантів з боêó дрóзів чи вчителів, то вона, 
яê і ãіпотеза про збільшення відповідальності за власне 
життя ó зв’язêó з відсóтністю батьêа/матері чи 
батьêів, підтверджóється лише частêово. Нато-
мість цілêом підтверджóється наше припóщення 
щодо намірів дітьми трóдових міãрантів в майбóт-
ньомó заробляти ãроші таêож за êордоном. 
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І наша ãоловна ãіпотеза про те, що дітей трóдових 
міãрантів можна вважати «соціальними сиротами» 
підтверджóється лише частêово. Більшість дітей не 
вважає себе «соціальними сиротами», для них це поняття 
«неправильне», «абстраêтне», «стиãматизóюче», «дóже наó-
êове», «неприємне», «недоцільне», «неêореêтне» і навіть 
«наводить страх». Однаê, попри те, що самі діти не іденти-
фіêóють себе «соціальними сиротами», їм не вистачає 
батьêівсьêоãо тепла та любові, безпосередньоãо спілêó-
вання, їхніх порад, підтримêи. Зрештою, всі вони хочóть 
повернення батьêів з-за êордонó. На баãато запитань діти 
відповідали дóже емоційно. У розмовах часто виниêали 
незрóчні паóзи та відчóвався сóм в ãолосі. 

За резóльтатами емпіричноãо дослідження зроблено 
спробó êласифіêації соціальноãо сирітства з виділенням 
подібностей та відмінностей за певними параметрами 
(див. Табл. 3.2.4). Звертаємо óваãó на те, що ця êласифі-
êація є попереднім висновêом і потребóє подальшоãо 
розпрацювання, яê теоретичноãо, таê і емпіричноãо. 

Про явне соціальне сирітство дітей трóдових 
міãрантів можна ãоворити ó випадêó, êоли батьêи чи один 
з них виїжджає за êордон і з різних причин добровільно 
обривають зв’язоê із залишеними вдома дітьми. Для оста-
нніх – це велиêа травма. З одноãо боêó, дітям не вистачає 
батьêівсьêої любові, тепла, тóрботи, підтримêи, а з іншоãо – 
вони бездоãлядні, осêільêи неофіційні опіêóни повною 
мірою не виêонóють обов’язêів по доãлядó за цими дітьми. 
Вони залишаються без êонтролю батьêів і, відповідно, 
вдаються до девіантної поведінêи. Самі себе вважають 
поêинóтими. Щодо матеріальноãо забезпечення, то, незва-
жаючи на те, що їхні батьêи чи один з них за êордоном, вони 
відчóвають нестачó êоштів, особливо ó випадêó, êоли вони 
попадають в Інтернат óстановó. 
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Таблиця 3.2.4 

Класифіêація соціальноãо сирітства 

ОЗНАКА 
ОФІЦІЙНЕ 
СОЦІАЛЬНЕ 
СИРІТСТВО5 

НЕОФІЦІЙНЕ СОЦІАЛЬНЕ СИРІТСТВО 
(в êонтеêсті міãрації) 6  

ЯВНЕ ПРИХОВАНЕ 

Найближче 
оточення 

("опіêóни") 

Інтернат 
óстанова, 
«вóлиця» 

неофіційні опі-
êóни – близьêі 
родичі, Інтернат 

óстанова 

неофіційні опіêóни – 
близьêі родичі 

Офіційний   
статóс 

діти, позбавлені 
батьêівсьêоãо 
піêлóвання 

діти, розлóчені 
із сім’єю 

діти, розлóчені із сім’єю 

Самоіденти
фіêація 

діти, чиї батьêи 
позбавлені своїх 
батьêівсьêих 
прав, тобто 

соціальні сироти 

вважають себе 
поêинóтими 

не вважають себе 
соціальними сиротами 

Контроль 
втрата êонтролю 

батьêів 
втрата êонтролю 

батьêів 
послаблення êонтролю 

батьêів 

Комóні-
êація 

втрата êомóніêа-
ційних зв'язêів 

(прямих чи опо-
середêованих) 

втрата êомóні-
êаційних зв'язêів 
(прямих чи опо-
середêованих) 

«збідніння» соціально-
êомóніêаційних зв'язêів 

Емоційний 
зв'язоê 

емоційна, 
соціальна, рідше 

психічна  
депривації 

емоційна 
деривація 

наявність елементів 
емоційної депривації: 
відчóття нестачі 
любові, тóрботи, 

відчóття самотності 

Особли-
вості 

поведінêи 

висоêа 
ймовірність 
вдавання до 
девіантної 
поведінêи 

прояви 
девіантної 
поведінêи 

прояви девіантної 
поведінêи в êонêретних 
випадêах (але не яê 

стійêоãо óтворення, а 
яê проблема психоло-

ãічноãо êомфортó) 

Матеріаль-
не забезпе-

чення 

поãане 
матеріальне 
забезпечення 

поãане 
матеріальне 
забезпечення 

достатнє матеріальне 
забезпечення (в оêре-
мих випадêах мате-
ріальна ãіпертрофія) 

                                                            
5 Висновêи щодо офіційноãо соціальноãо сирітства зроблені на основі опра-
цьованих досліджень, яêі бóли зроблені іншими авторами 

6 Висновêи щодо явноãо соціальноãо сирітства більшою мірою зроблені на 
основі êонтент-аналізó êнижêи «Мама по Сêайпó», а по прихованомó – на 
основі інтерв’ю, зібраних авторами. 
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Про приховане соціальне сирітство в êонтеêсті 
міãраційних процесів можемо ãоворити ó випадêó, êоли 
батьêи чи один з них хоч і працюють за êордоном, проте 
підтримóють постійний зв'язоê із дітьми, êонтролюють їхнє 
навчання та поведінêó. Більше тоãо, ці діти матеріально 
забезпечені, а іноді навіть їм притаманна матеріальна 
ãіпертрофія. Через постійний êонтаêт з батьêами не 
вважають себе ні поêинóтими, ні соціальними сиротами. 
Однаê, ознаêа, яêа дозволяє ãоворити, що приховане 
соціальне сирітство все таêи є – це чітêо виражені ознаêи 
ó дітей трóдових міãрантів синдромó емоційної депривації. 

Емпірично з’ясовано, яê співставляються виділені моделі 
транснаціональної сімї в êонтеêст міãрації з виділеними 
видами неофіційноãо соціально сирітства (див. Рис.3.2.1). 

 

 
Рис. 3.2.1. Співвідношення моделей транснаціональної сім’ї  

з видами неофіційноãо соціальноãо сирітства  
в êонтеêсті трóдової міãрації 

Отже, виявлено, що про явне (êоли діти ãостро 
відчóвають нестачó тоãо, хто міãрóвав ) йдеться ó 
випадêó, êоли виїжджає мати або відразó обоє батьêів, 
осêільêи ó випадêó міãрації матері замінити її дітям ніхто не 
може (і навіть батьêо), а ó випадó міãрації обох батьêів ці 

НЕОФІЦІЙНЕ СОЦІАЛЬНЕ  
СИРІТСТВО 

ПРИХОВАНЕ ЯВНЕ 

«БЕЗ БАТЬКА» «БЕЗ ОБОХ 
БАТЬКІВ» 

«БЕЗ МАТЕРІ» 
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діти взаãалі позбавлені бóдь-яêоãо безпосередньоãо бать-
êівсьêоãо піêлóвання. Відповідно, при живих батьêах вони 
залишаються сиротами. Крім тоãо, виділяємо оêремі три 
обставини, за яêих соціальне сирітство може бóти явним: 

1) ó випадêó, êоли мати чи обоє батьêів припиняє бóдь-
яêий зв'язоê з залишеною на батьêівщині сім’єю;  

2) ó випадêó недостатньоãо для дитини спілêóвання з 
матір’ю чи батьêами через відсóтність технічних óмов 
(відсóтність вдома Інтернетó тощо); 

3) ó випадêó, êоли спілêóвання реãóлярне і дитині йоãо 
достатньо, однаê через нестійêість хараêтерó дитина не 
може змиритися з міãрацією матері чи обох батьêів. 

Ознаêами явноãо соціальноãо сирітства в êонтеêсті 
міãрації матері чи обох батьêів є настóпні: 

- тою чи іншою мірою виражена емоційна депривація; 
- втрата чи послаблення êомóніêаційних зв'язêів;  
- поãане матеріальне забезпечення (ó випадêó № 1); 
- прояви девіантної поведінêи (більшою мірою ó ви-

падêó № 1 та № 2). 
Коли за êордон їде працювати батьêо, в основномó діти 

залишаються під опіêою матері, яêа перебирає на себе 
обов’язêи чоловіêа по вихованню дітей та «забезпечóє» їх 
необхідними емоційними êомпонентами: любов, óваãа, 
тóрбота тощо. Більше тоãо, вдаючись до трóдової міãрації 
чоловіêи виêонóють свою традиційнó роль ãодóвальниêа 
сім’ї. Щодо вищезазначених ознаê явноãо соціальноãо 
сирітства, то в êонтеêсті прихованоãо є тільêи елементи 
емоційної депривації та «збідніння» соціально-êомóніêацій-
них зв'язêів. 

Апліêóючи до теорії транснаціональної міãрації, яêа 
таêож є однією з теоретичних основ роботи, можемо 
ãоворити, що сóчасна міãрація дійсно має транснаціо-
нальний хараêтер. Зоêрема, трóдові міãранти і їхні члени 
родини (в нашомó випадêó діти), яêі залишилися на бать-
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êівщині здійснюють транснаціональні праêтиêи. Тобто, 
попри наявність просторової та часової дистанції між чле-
нами сім’ї, останні підтримóють різноãо родó êонтаêти. Яê 
поêазали резóльтати нашоãо дослідження, це яê вербальне 
спілêóвання: часті приїзди міãранта додомó, рідше відві-
дóвання міãранта родичами ó приймаючомó сóспільстві, 
телефонні дзвінêи, Інтернет-зв’язоê, таê і невербальне: 
ãрошові переêази та передачі різних товарів додомó. Отже, 
в цьомó êонтеêсті йдеться тільêи про «збідніння» соціально-
êомóніêативних зв’язêів дитини з батьêами-міãрантами, а 
не про їх втратó. І важливе значення тóт мають сóчасні 
засоби êомóніêації, таêі яê телефон та Інтернет. 

У êонтеêсті положень феноменолоãічноãо підходó 
можемо ãоворити, що справді більшість дітей не проблема-
тизóють фаêтó їх проживання без батьêів, а сприймають це 
яê самоочевидне, яê невід’ємний елемент їх повсяêден-
ності. Це підтверджóється емпірично, а саме на баãато 
питань респондентам бóло важêо відповідати, осêільêи, за 
їхніми словами, вони ніêоли над цим не задóмóвалися. 
Відповідно, ó «життєсвіті» дітей трóдових міãрантів, яêий є 
потоêом явищ, феномен «соціальноãо сирітства» не є 
осмисленим чи відрефлеêсованим.  

Порівнюючи резóльтати êільêісноãо та яêісноãо автор-
сьêих соціолоãічних досліджень, відзначимо, що яêщо самі 
діти трóдових міãрантів не вважають за потрібне відносити 
себе до таêої êатеãорії яê «соціальні сироти», то в середо-
вищі львів’ян таêих, хто з цим поãоджóється більше 
третини. Таêож львів’яни надали б переваãó забезпечити 
дітям повноціннó сім’ю, аніж поêинóти їх задля фінансо-
воãо збаãачення шляхом трóдової міãрації. Натомість, 
більше половини дітей зазначає, що для них таêий варіант 
заробляти ãроші є цілêом прийнятним. 

Виявлено деяêі відмінності ó хараêтеристиêах соціаль-
ноãо сирітства представлених в вищезазначених автор-
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сьêих інтерв’ю та в теêсті êнижêи «Мама по Сêайпó». 
Зоêрема, в останній йдеться про те, що óсім дітям не 
вистачає спілêóвання з батьêами.  Єдиний спосіб зв’язêó – 
це Сêайп (рідше телефон, осêільêи потребóє велиêих 
фінансових затрат з обох боêів), яêий або поãано працю-
вав на той час, або яêий, яê наãолошóють самі респон-
денти, є ó сóсідів, бо не всі в той час моãли собі дозволити 
проведення Інтернетó. Таêож присóтні випадêи, êоли 
жінêи виїжджають за êордон і добровільно з невідомих 
причин «обривають» зв'язоê з залишеними вдома чоловіêом 
та дітьми і, відповідно, позбавляють останніх материнсьêої 
опіêи. Через це діти вважають себе поêинóтими і часто 
залишаються бездоãлядними, осêільêи батьêо (а пере-
важно ними опіêóється батьêо) змóшений баãато працю-
вати і не може виêонóвати одночасно свої обов’язêи та 
перебрати на себе обов’язêи, яêі своãо часó виêонóвала 
мати. Виходячи з цьоãо, ãоворимо про явне соціальне 
сирітство дітей трóдових міãрантів. 

Натомість, проведені ãлибинні інтерв’ю з дітьми 
трóдових міãрантів ó 2016 р. дають підставó стверджóвати, 
що в таêих сім’ях можна ãоворити тільêи про приховане 
соціальне сирітство – êоли емоційний зв'язоê перери-
вається або, в êращомó випадêó сóттєво послаблюється, 
однаê êомóніêація зберіãається. Це пояснюється розвит-
êом сóчасних новітніх технолоãій (Інтернетó, зоêрема), яêі 
дозволяють безперешêодно підтримóвати різноãо родó 
зв'язоê між дітьми та батьêами через êордон.  

Порівнюючи авторсьêе дослідження з іншими дослі-
дженнями в межах досліджóваної проблеми, таêож 
можемо стверджóвати, що власне наше дослідження óже 
дає деяêе розóміння та, зоêрема, вияявляє специфіêó 
соціальноãо сирітства в êонтеêсті міãрації. Вперше за 
яêісною методолоãією (що, на нашó дóмêó, з одноãо боêó, 
дозволяє вивчити проблемó ãлибше, а з іншоãо – зафіê-
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сóвати емоції, яêі виниêають ó респондентів при обãово-
ренні заданої теми) опитано достатньо велиêó êільêість 
дітей щодо проблем, яêі виниêають ó них через відсóтність 
батьêів, та, зоêрема, безпосередньо з’ясовано дóмêó дітей 
трóдових міãрантів щодо тоãо, чи відчóвають себе 
соціальними сиротами. 

Отже, за резóльтатами досліджень, можна стверджó-
вати, що немає достатніх підстав ãоворити про чітêо 
виражені ознаêи «соціальноãо сирітства» серед дітей 
трóдових міãрантів. Однаê, зважаючи на те, що ці діти 
мають баãато трóднощів та самі ж ãоворять про нестачó 
батьêів порóч, вбачаємо за доцільне виділити їх в оêремó 
соціально-демоãрафічнó êатеãорію та розробити шляхи 
оптимізації превентивних заходів щодо профілаêтиêи 
соціальноãо сирітства в сім’ях трóдових міãрантів.  

 

3.3. Зарóбіжний досвід та шляхи оптимізації 
превентивних заходів щодо профілаêтиêи  
поширення явища соціальноãо сирітства в Уêраїні 

Уêраїна в числі інших європейсьêих êраїн фіêсóє 
зростання êільêості безпритóльних дітей, чиї батьêи 
виїхали працювати за êордон. Яê óже бóло зазначено, 
дітей трóдових міãрантів часто називають «соціальними 
сиротами» або, яê іменóють польсьêі дослідниêи – «євро-
сиротами» [162]. Це діти, ó яêих батьêи чи один з них 
працює ó êраїнах ЄС. Крім тоãо, ó разі відсóтності обох 
батьêів, ці діти перебóвають під опіêою близьêих чи 
далеêих родичів а, в ãіршомó випадêó, навіть повністю 
належать самі собі. Таê, осêільêи більше двох мільйонів 
польсьêих ãромадян працюють в західних êраїнах 
Європейсьêоãо Союзó, то слово «євросирота» найчастіше 
зãадóється саме в зв’язêó з Польщею. На дóмêó польсьêих 
еêспертів, êритичним терміном відсóтності одноãо з батьêів 
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є два роêи. За їх спостереженнями, після цьоãо дитина ó 
віці шести-восьми роêів відвиêає від батьêа або матері й 
починає відчóвати себе сиротою. Сама ситóація, êоли 
батьêи далеêо від домó, неãативно впливає на психіêó 
дитини. Незалежно від віêó і від тоãо, поїхали обоє батьêів 
або один з них, шêолі можóть відставати в розвитêó. Діти 
трóдових міãрантів частіше, ніж їхні однолітêи, яêих вихо-
вóють батьêи, вживають нарêотиêи і алêоãоль, займають-
ся  êрадіжêами [133]. Польсьêі еêсперти вважають, що ó 
випадêó відсóтності батьêів більше роêó, ó їхніх дітей роз-
виваються ті ж «симптоми», яêі відчóвають соціальні 
сироти.  

Термін «євросирота» зóстрічається і в леêсичномó 
запасі польсьêих офіційних óстанов. Під «євросирітством» 
Міністерство освіти Польщі має на óвазі ситóацію, в яêій 
міãрація батьêів чи навіть одноãо з них призводить до 
рóйнóвання настóпних фóнêцій сім’ї: забезпечення перма-
нентності процесó соціалізації, емоційної підтримêи дити-
ни і передачі êóльтóрних цінностей. 

Зі «євросирітством» Польща намаãалася боротися ще 
до встóпó в Євросоюз. Зоêрема, проводились відповідні 
масштабні заходи по óтриманню спеціалістів і орãанізації 
нових робочих місць. Однаê, поляêи далі продовжóють 
міãрóвати в західні êраїни ЄС. Після тоãо, яê проблемою 
«євросиріт» заціêавилася êомісія з питань освіти Сеймó 
Польщі, в липні 2008 р. Міністерство освіти зобов’язало 
місцеві підрозділи дослідити цю проблемó детальніше. 
Проте, і сьоãодні Польща ще не може похвалитися ефеê-
тивним вирішенням проблеми «євросиріт». 

Ініціативи польсьêоãо óрядó, що бóли спрямовані на 
стимóлювання поляêів до повернення з-за êордонó, не 
приносять очіêóваноãо резóльтатó, пише тижневиê 
«Polityka». Немає êонсенсóсó і в дисêóсіях, чомó масова 
еміãрація стала велиêою поразêою для польсьêої еêоно-
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міêи, чомó виїжджає саме молодь й висоêоêваліфіêовані 
працівниêи, яêі є важливою та необхідною óмовою ефеê-
тивноãо розвитêó еêономіêи êраїни [162].  

Еêсперти зазначають, що еміãрація таêож є причиною 
поãіршення демоãрафічної ситóації в Польщі, осêільêи 
переважно їдóть люди дітородноãо віêó. Особливо не-
блаãополóчною в цьомó êонтеêсті є ситóація в маленьêих 
містах. Наприêлад, в м. Радом (в 100 êм на південь від Вар-
шави) швидêими темпами сêорочóється чисельність насе-
лення. У 2012 р. тóт êільêість дітей віêом до 17 роêів 
становила 17% від заãальної чисельності населення, ó віці 
18-65 роêів – 64%, старших за 65 роêів – 19%. Можна 
припóстити, що при збереженні таêої тенденції до 2035 р. 
частêа літніх тóт перевищóватиме 29%, а êільêість дітей 
зменшиться в таêій же пропорції. 

Зãідно досліджень GUS (Головноãо óправління статис-
тиêи Польщі), незважаючи на те, що інтенсивність емі-
ãрації протяãом останніх роêів дещо зменшилася, все ще 
êожен п’ятий ãромадянин êраїни планóє їхати на роботó за 
êордон. Серед молодих людей ó віці 18-24 таêих близьêо 
33% êожен. 

Найбільш поширеними êраїнами імміãрації для поляêів 
є Велиêобританія, Ірландія, сêандинавсьêі êраїни та 
Німеччина. Яê відзначає видання «Polityka», сêладається 
настóпна парадоêсальна ситóація: держава витрачає свої 
ãроші на навчання фахівців, яêі в подальшомó отримані 
êваліфіêацію та досвід застосовóватимóть не на батьêів-
щині, а за êордоном, хоча в той же час не вистачає 
êваліфіêованих êадрів для польсьêоãо ринêó. Передóсім, 
виїжджають інженерно-технічні працівниêи, теслі, водо-
провідниêи, бóдівельниêи і ліêарі. Тобто всі ті, ó êоãо в 
рóêах таêа професія, переважно працюють за êордоном. 
При цьомó, ó самій Польщі спостеріãається надлишоê 
вчителів та неêваліфіêованих фізичних працівниêів. 
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Насправді нинішня еміãрація поляêів менше пов’язана з 
відсóтністю роботи, яê це бóло 10 роêів томó, êоли в 
Польщі рівень безробіття становив більше 20%. В основ-
номó сьоãоднішні еміãранти, особливо молодь, просто 
незадоволені своїми доходами, особливо êоли мова йде 
про невелиêі міста. Вони праãнóть висоêих заробітних 
плат, а томó їдóть працювати в баãатші êраїни Євросоюзó, 
де мають можливість заробляти мінімóм в шість разів 
більше, ніж ó себе вдома [162]. 

Навіть ті, хто виїжджав на недовãотривалий термін, 
через яêийсь час, звиêнóвши до висоêоãо рівня життя, 
більше не óявляють себе в польсьêих, менш блаãополóчних 
реаліях. Адже дійсно, рівень життя Польщі ще не наздоã-
нав рівня чи то Німеччини, чи то Велиêобританії. 

На початêових етапах еêономічноãо перетворення 
еêономіêа Польщі розвивалася досить стрімêими темпами. 
Але в яêийсь час зростання істотно сповільнилося. З 2008 
по 2013 рр. польсьêий ВВП виріс на 6,32%. У той же час 
еêономічне зростання, наприêлад, в Швейцарії сêлало 
31,68%, Швеції – 21,33%. Німеччині – 7,3%. За дослідже-
ннями GUS, хоча потіê еміãрації в останні роêи дещо 
зменшився, все ще êожен п’ятий поляê планóє їхати на 
роботó за êордон. А це означає, що соціальних сиріт може 
ставати все більше. Та, незважаючи на це, в Польщі 
чиновниêи змінюють êритерії, зãідно яêих дитинó відно-
сили до «євросиріт». Зоêрема, яêщо дитина має ãаранто-
ваноãо заêонодавством офіційноãо опіêóна, з яêим ó разі 
необхідності можна вийти на êонтаêт орãанам освіти, і 
яêий стежить, щоб дитина не пропóсêала заняття в шêолі, 
бóла добре одяãнена і нормально харчóвалася, то таêó 
дитинó вже не можна вважати «євросиротою», навіть яêщо 
її обоє батьêів працюють за êордоном. В таêомó випадêó, 
навіть яêщо розлóêа з батьêами для дитини може залиши-
тися сильним стресом, вона не стає причиною психічної 
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травми. Це сприяє томó, що ó польсьêоãо сóспільства 
немає відторãнення, і дитина не соромиться та не відчóває 
несправедливості за таê званó «невідповідність» (не таêий 
яê всі), що моãло би призводити до соціальної чи психо-
лоãічної дезадаптації.  

Отже, ó зв’язêó з тим, що ó сім’ях польсьêих трóдових 
еміãрантів діти залишаються з офіційними опіêóнами, 
частêово проблема «євросирітства» вирішóється, чоãо не 
можемо сêазати про Уêраїнó. Найãоловніше (і це має êон-
тролювати держава) – щоб біля дитини бóв дорослий – 
джерело почóттів безпеêи, розóміння, любові, осêільêи 
задоволення саме цих почóттів в ранньомó віці є запорó-
êою правильноãо подальшоãо фізичноãо і розóмовоãо 
розвитêó. 

Важêа еêономічна ситóація зóмовлює трóдовó міãрацію 
і ãромадян Молдови, яêих сьоãодні в різних êраїнах світó за 
неофіційною статистиêою більше мільйона. Трóдова 
міãрація, з одноãо боêó, дозволяє молдаванам óтримóвати 
свої сім’ї, а з іншоãо – аêтивно поповнювати бюджет своєї 
êраїни. Проте, пропорційно числó трóдових міãрантів і сóмі 
їх перерахóвань таê само зростає і êільêість поêинóтих 
дітей. Безліч шêолярів – дітей міãрантів – êидають вчитися, 
марнóють життя в барах, інтернет-êлóбах чи просто в 
підворітті [134]. За даними Департаментó статистиêи, 
заãальна чисельність населення Молдови приблизно 3,6 
млн. і 22,1% з цієї êільêості – діти до 18 роêів [89]. За 
приблизними підрахóнêами третина з них живóть без 
одноãо і êожен десятий – без обох батьêів. У зв’язêó з тим, 
що більшість з цих дітей є сиротами при живих мамі і татові, 
молдовсьêий феномен соціальноãо сирітства переріс в 
національнó траãедію. 

Станом на сьоãодні відповідальність за долю дітей, яêі 
залишились без доãлядó батьêів «ділять» між собою 
Міністерства Молдови: соціальноãо захистó, освіти, 
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внóтрішніх справ, охорони здоров’я та Національна êаса 
соціальноãо страхóвання, – в залежності від тоãо, що 
êонêретно відбóвається з неповнолітньою дитиною.  

Варто відзначити, що ще деêільêа роêів томó дізнатися 
що-небóдь про дітей міãрантів, яêі знаходились ó сêладних 
життєвих обставинах, бóло праêтично неможливо. Однаê, 
ситóація трохи поêращилася, êоли до справи підêлючилися 
міжнародні орãанізації. Таê, в минóломó році в Молдові 
з’явився парламентсьêий адвоêат з прав дитини, ó яêоãо 
вже сформóвався свій поãляд щодо вирішення проблеми 
соціальноãо сирітства. За словами адвоêата, ó батьêів 
міãрантів треба формóвати більш відповідальне ставлення 
до своїх дітей. І яêщо не допомаãає переêонання, засто-
совóвати і заêонодавчі важелі. Вже діє рішення óрядó з 
приводó леãальних трóдових міãрантів, що вони зобо-
в’язані подавати на êордоні доêóмент про офіційне офор-
млення опіêóнства над їхньою дитиною. Але яê повідом-
ляють районні відділи опіêи та піêлóвання, це êільêа 
випадêів на район, решта виїжджають нелеãально. Щодо 
таêих випадêів, парламентсьêий адвоêат вважає, що 
потрібно вимаãати від приêордонниêів в обов’язêовомó 
порядêó питати від всіх ãромадян, що виїжджають серти-
фіêати з інформацією, хто залишається з їхніми дітьми і 
опіêóється ними. 

Важливим ó даномó êонтеêсті є заêонодавче реãóлю-
вання трóдової міãрації, зãідно яêоãо батьêи, ó яêих є 
неповнолітні діти, яêі виїжджають з Молдови, мають 
пред’явити доêóменти від опіêóнсьêої орãанізації про те, 
що дитина на час їх відсóтності матиме своãо офіційноãо 
представниêа. Тобто опіêóнство над їхніми дітьми має бóти 
оформлено обов’язêово або з бóдь-яêим родичем, або з 
орãаном опіêи та піêлóвання [94]. Останній і видає 
необхіднó довідêó для пред’явлення на пóнêті пропóсêó 
через êордон. Це стане підтримêою Заêонó про трóдовó 
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міãрацію, яêий набрав чинності з 1 січня 2009 р., де 
йдеться про взяття на обліê дітей міãрантів, яêі зали-
шаються в êраїні без батьêів [95]. Однаê в цьомó заêоні не 
передбачені реальні механізми êонтролю, томó ãромадя-
нина треба зобов’язати подавати доêóменти про взяття на 
обліê своїх дітей, яêщо він їх залишає в Молдові. Варто 
додати, що ó Молдові, яê і в Уêраїні терміна «соціальне 
сирітство» в заêонодавстві не існóє, що є ще однією 
причиною, чомó нема чітêоãо обліêó цієї êатеãорії дітей. 

Існóють й інші правові êолізії щодо цьоãо питання. 
Наприêлад, в одномó районі Молдови родичі дитини по-
сêаржилися, що її батьêи поїхали за êордон на роботó і 
пропали, а вони óже п’ять роêів не можóть оформити 
опіêóнство над нею. А без цьоãо права дитини порó-
шóються, вона не отримóє безêоштовні медичні послóãи, 
не можна оформити потрібні доêóменти. Місцева адміні-
страція, звичайно, намаãалася розшóêати батьêів, навіть 
бóло подано в розшóê. Але поêи все це відбóвалося – 
дитина виросла. А вся справа в томó, що за чинним 
заêонодавством опіêóнство оформляють тільêи за зãодою 
батьêів. «У разі, êоли батьêи забóвають про дітей, і не 
підтримóють з ними зв’язоê протяãом певноãо часó, орãан 
опіêи та піêлóвання повинен мати право вчиняти дії на 
захист прав дитини, не чеêаючи зãоди батьêів, яêі її поêи-
нóли. Треба виêлючити із заêонó положення про обов’яз-
êовó зãодó батьêів для оформлення опіêи. Опіêóнство – 
завжди в інтересах дитини!» – впевнена парламентсьêий 
адвоêат з прав дитини [95]. 

Звичайно, вирішити таêó ситóацію можна. Місцеві 
орãани опіêи та піêлóвання для оформлення опіêóнства 
можóть ініціювати сóдові процеси щодо позбавлення 
батьêівсьêих прав трóдових міãрантів. Яê резóльтат, над 
дітьми, яêі залишились без батьêів, оформляють опі-
êóнство. Але, з одноãо боêó – це одиничні випадêи, а з 
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іншоãо – відповідна процедóра забирає баãато часó. Яê 
наслідоê, тисячі дітей міãрантів залишаються без наãлядó, а 
значить, без реальних прав. 

Відповідальний в Центрі з прав людини за розробêó 
заêонодавчих пропозицій щодо захистó прав та інтересів 
дітей, теж вважає, що треба підвищóвати відповідальність 
батьêів: «Заêонодавство Респóбліêи Молдова не інтер-
претóє належним чином специфіêó дітей, яêі залишаються 
без батьêівсьêоãо піêлóвання через трóдовó міãрацію. 
Поняття «дитина міãранта» не відображено в жодномó 
нормативномó аêті. В цьомó êонтеêсті не передбачено 
жодних заходів щодо їх захистó. Немає відповідних орãанів 
або ж послóã щодо них» [134].  

Молдовсьêі ЗМІ поширюють й інші варіанти подолання 
соціальноãо сирітства. Зоêрема, йдеться про те, що яêщо 
над дитиною міãранта оформляють опіêó, треба аби 
міãранти через держстрóêтóри доплачóвали прийомним 
батьêам. Ще один варіант вирішення – сформóвати 
Національний фонд дитини, яêий бóде існóвати за рахóноê 
державної підтримêи (наприêлад, за рахóноê місцевих 
податêів), ãрошей від батьêів – трóдових міãрантів, і на 
внесêи місцевих і зарóбіжних донорів [134].  

У рамêах дослідження, виêонаноãо за підтримêи 
Центрó жóрналістсьêих розслідóвань та ЮНІСЕФ-
Молдова, З. Чóмаê – начальниê відділó соціальноãо забез-
печення, сім’ї та дитини в êризових ситóаціях Сороêсьêоãо 
районó розповіла, що тóт проблема соціальних сиріт 
вирішóється за допомоãою спеціалізованих центрів 
«Азимóт», «Іêар», «Аêасе». Ці центри фінансóються з 
місцевих бюджетів. Тóт разом з неóрядовою орãанізацією 
«Terra des homme» провели ціêавó аêцію. Опитали 
анонімно всіх дітей, батьêи яêих працюють за êордоном. Їх 
запитóвали: що таêе щаслива сім’я, що б вони хотіли 
сêазати своїй мамі і яê себе почóвають з батьêами. 
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Поêинóті діти, мама яêих, можливо і не зãадóє про них 
êільêа роêів, заявляють: «Хочó, щоб моя мама повер-
нóлася!» [134]. Яê бачимо, дітям не потрібні ãроші, яêі 
надсилають їм тато і мама, а потрібні вони самі порóч, 
êожен день. 

Ще одним вирішенням проблеми соціальноãо сирітства 
в Молдові є професійні батьêи. У місті Унãени одна матóся 
домовилася зі своїми сóсідами, ó яêих двоє дітей, що 
залишить їм чотирьох своїх і бóде їм висилати ãроші 
щомісяця. Півроêó по 100 євро і справді приходило, а потім 
мати зниêла, а діти залишилися без доêóментів і без прав. 
Щоб хоч яêось леãалізóвати їх, місцевий орãан опіêи та 
піêлóвання направив тó сім’ю на êóрси професійних 
батьêів. Одночасно йшов процес по позбавленню зниêлої 
матері батьêівсьêих прав (інаêше ні óсиновлення, ні 
опіêóнство б не оформили) [83].  

Серед óсіх вище запропонованих рішень слóшною та 
своєчасною є постанова молдовсьêоãо óрядó про обов’я-
зоê батьêів-міãрантів оформляти опіêó над залишеними 
дітьми і пред’являти відповіднó довідêó на êордоні. 

Гіршою є ситóація в Кирãизстані. Слова «сирота» і 
«Кирãизстан» асоціюються з міжнародними сêандалами 
щодо óсиновлення, êорóмпованих посередниêів, морато-
рієм на óсиновлення для іноземних батьêів. Однаê для 
соціолоãів і психолоãів більшою траãедією є те, що тисячі 
дітей при живих батьêах опиняються в спеціальних 
притóлêах. В число цих дітей входять і діти тих, хто їде з 
êраїни на довãий термін в пошóêах роботи. А з оãлядó на 
зростаючó бідність в Кирãизстані, а таêож поширенó 
трóдовó міãрацію, еêсперти зазначають, що чисельність 
таêих дітей зростає [143]. 

Зãідно з дослідженням, проведеним НУО «My Family», 
на сьоãоднішній день ó 117 дитячих бóдинêах Кирãизстанó 
живóть більш 11 тис. дітей. Більшість дітей опинилися там 
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по одній з трьох причин: смерть одноãо з батьêів (22%); 
сêрóтне фінансове становище сім’ї (21%); розлóчення 
(14%). І тільêи ó 6% дітей немає обох батьêів [143]. 

Трóдова міãрація з Кирãизстанó є прямим наслідêом 
бідності цієї держави. А з оãлядó на зростання бідності 
чисельність соціальних сиріт таêож зростає. В Кирãизстані 
поширеною є праêтиêа, êоли трóдові міãранти через 
нестачó êоштів залишають дітей в спеціальних заêладах. 
Державна стратеãія щодо соціальноãо захистó на 2011 р., 
спрямована на забезпечення фінансової допомоãи дітям з 
сімей з низьêим доходом, не виправдала себе. Більше тоãо, 
статистиêа не враховóє реальнó êільêість тих дітей, яêі 
живóть з родичами. Тобто, справжня чисельність цих дітей 
може бóти набаãато вищою. 

Яê бачимо, зростання êільêості соціальних сиріт в 
Кирãизстані напрямó залежить від підтримêи сімей, яêі 
опинилися в сêладномó фінансовомó становищі. «Я живó з 
мамою, êоли вона приїжджає в місто. Ніхто не відвідóє 
мене, êоли мама в Росії. Ніхто не дає нам ãрошей, і томó 
вона повинна їхати в Росію на заробітêи», – êаже 
десятирічна дівчинêа з Кирãизстанó, чия мати працює за 
êордоном [143]. 

Отже, нездатність держави надати захист поставила 
баãатьох дітей в сêрóтне становище. Звичайно, реорãані-
зація фінансóвання навряд чи призóпинить трóдовó 
міãрацію і допоможе дітям міãрантів. Однаê це дозволить 
батьêам залишати своїх дітей з родичами, що, яê ствер-
джóють психолоãи, є більш прийнятним для самих дітей, 
ніж державні інтернат-заêлади. 

Щодо Уêраїни, то ó сфері соціальноãо захистó 
питанню трóдових міãрантів приділяється велиêа óваãа 
передóсім на державномó рівні. Зоêрема, свідченням цьоãо 
є парламентсьêі слóхання з настóпних питань: «Стан та 
проблеми правовоãо і соціальноãо статóсó сóчасної 
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óêраїнсьêої трóдової міãрації» (від 17. 11. 2004 р.) [110], 
«Заêордонне óêраїнство: сóчасний стан та перспеêтиви 
співпраці» (від 14. 10. 2009 р.) [107], «Уêраїнсьêа трóдова 
міãрація: стан, проблеми та шляхи їх вирішення» (від 
3. 07. 2013 р.) [111]. Таêож на засіданні Урядó прийнято 
рішення про óтворення Ради з питань трóдової міãрації 
ãромадян Уêраїни при Кабінеті Міністрів Уêраїни 
(20. 01. 2010 р.) [113]. Оêрім цьоãо, Комітет з питань прав 
людини, національних меншин і міжнародних відносин 
провів слóхання «Сóчасний стан та шляхи вреãóлювання 
проблем ó сфері захистó прав трóдових міãрантів – 
ãромадян Уêраїни» [131]. Реалізóється проеêт «Ефеêтивне 
óправління трóдовою міãрацією та її êваліфіêаційними 
аспеêтами» (від 27 травня 2011 р.) [41]. У лютомó 2007 р. 
бóв прийнятий Заêон Уêраїни «Про Заãальнонаціональнó 
проãрамó “Національний план дій на виêонання Конвенції 
ООН про права дитини» [106], однаê він не містить 
спеціальних положень щодо роботи з дітьми, яêі тимчасово 
позбавлені батьêівсьêоãо піêлóвання, тобто дітьми 
трóдових міãрантів. Більше тоãо, зазначені нами слóхання 
та рішення більшою мірою стосóються самих трóдових 
міãрантів, а не їх дітей.  

Проблема дітей трóдових міãрантів на нормативно-
правовомó рівні відображена в Наêазі Міністерства наóêи 
та освіти Уêраїни «Про проведення соціально-педаãоãічної 
та психолоãічної роботи з дітьми трóдових міãрантів» від 
28. 12. 2006 р. № 865 [109]. Крім тоãо, ó 2005 та 2008 рр. 
ця проблема обãоворювалася на засіданнях Верховної 
Ради Уêраїни.  

У 2010 р. приймався заêонопроеêт «Про внесення змін 
до деяêих заêонодавчих аêтів Уêраїни (щодо подолання 
соціальноãо сирітства в сім'ях ãромадян Уêраїни, яêі 
працюють за êордоном)» з метою доповнити Цивільний 
êодеêс Уêраїни та Сімейний êодеêс Уêраїни положеннями, 
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яêими запроваджóється інститóт тимчасової опіêи і 
тóрботи, і на час відсóтності батьêів хтось із родичів офі-
ційно оформлявся опіêóном. У 2012 р. прийнято Уêаз 
Президента Уêраїни про затвердження Національної 
стратеãії профілаêтиêи соціальноãо сирітства на період до 
2020 р., в яêій сім’ї з дітьми, де батьêи є трóдовими міãран-
тами, визнаються соціально вразливими, таêими, що 
опинилися ó сêладних життєвих обставинах і потребóють 
соціальноãо сóпроводó [108]. 

Сьоãодні офіційно соціальні сироти наділені статóсом 
«діти, позбавлені батьêівсьêоãо піêлóвання». Однаê, відпо-
відно до чинноãо заêонодавства, не всі попадають до цієї 
êатеãорії. Зоêрема, поза óваãою залишаються діти трóдо-
вих міãрантів, яêих сьоãодні налічóється достатньо баãато. 
З оãлядó на це, слід на державномó рівні більш детально 
вивчити це питання та розробити відповідний ефеêтивний 
механізм із призначення тимчасової опіêи для цієї êатеãорії 
дітей, а таêож, враховóючи специфіêó цьоãо явища, нада-
вати їм офіційний статóс: «діти трóдових міãрантів». Звісно, 
стверджóвати, що діти трóдових міãрантів потребóють 
таêих самих пільã, що й діти-сироти чи діти, позбавлені 
батьêівсьêоãо піêлóвання, ми не можемо. Але, з іншоãо 
боêó, вони, яê і бóдь-яêі діти, потребóють захистó і 
підтримêи з боêó держави. Більше тоãо, це їх êонсти-
тóційне право. Але яê бачимо, орãани державної влади 
тільêи êонстатóють фаêт наявності проблеми соціальноãо 
сирітства, фаêтично не вжито жодних заходів для пошóêó 
шляхів її вирішення. 

Найбільш аêтивно проблемами дітей трóдових міãран-
тів займаються ãромадсьêі орãанізації. Зоêрема, останні 
надають їм соціальні послóãи. Недержавні орãанізації 
таêож проводять емпіричні дослідження щодо становища 
дітей трóдових міãрантів, яêі є єдиним джерелом статис-
тичної інформації, хоча і їхні резóльтати виêлиêають 
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сóмніви через неможливість перевірити репрезентатив-
ність цих досліджень [61, с. 52]. Однаê, ми вважаємо, що 
зазначенó проблемó слід розв’язóвати êомплеêсно, об’єд-
нóючи зóсилля всіх – держави, батьêів та ãромадсьêих 
орãанізацій.  

Перші спроби таêої взаємодії в Уêраїні вже відомі. 
Зоêрема, маємо на óвазі аêцію «Алло, мам!», яêа пройшла в 
травні 2017 р. в Уêраїні. Це êомплеêс соціальних ініціатив 
êомпанії МТС в співпраці з орãанами влади та ãромад-
сьêими орãанізаціями, спрямованих на вирішення най-
більш аêтóальних проблем сім’ї. Тобто, це перший на 
Західній Уêраїні телемарафон, присвячений феноменó 
трóдової міãрації та породженоãо нею соціальноãо 
сирітства.  

Для Уêраїни – це óніêальна телевізійна проãрама, 
осêільêи є резóльтатом партнерства жóрналістів Західної 
Уêраїни, Львівсьêоãо обласноãо телебачення, одноãо з 
операторів мобільноãо зв’язêó МТС-Уêраїна і Львівсьêоãо 
обласноãо центрó соціальних слóжб для сім'ї, дітей та 
молоді. Основна ідея цьоãо телевізійноãо продóêтó поля-
ãала в томó, що під час ефірó діти трóдових міãрантів прямо 
зі стóдії дзвонили своїм матерям за êордон і вітали їх з Днем 
матері за допомоãою еêономної послóãи «Європа» від МТС.  

Дóже важливо, що і бізнес не байдóжий до соціальних 
проблем нашоãо сóспільства та вêлючається в процес 
яêщо не їх вирішення, то хоча б обãоворення. «Яê êомпанія, 
яêа працює в цьомó реãіоні, ми не можемо стояти осторонь 
від сóспільних явищ, чи то позитивних, то чи неãативних. 
Саме томó ми ініціюємо висвітлення цих проблем, – 
ãоворить диреêтор ЗТУ МТС-Уêраїна Кирило Дмитрієв. – 
Кожен реãіон Уêраїни має свою специфіêó. Трóдова 
міãрація є феноменом Західної Уêраїни. Об’єднóючи 
навêоло цієї проблеми зóсилля влади, бізнесó, ãромадсь-
êості, ми робимо êроê в потрібномó напрямêó. Нашими 
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êроêами є створення робочих місць, введення спеціальних 
еêономних тарифів на зв’язоê з êраїнами, де знаходяться 
наші трóдові міãранти, співпраця з Міжнародною орãаніза-
цією ó справах міãрації та протидія торãівлі людьми» [30]. 

Таêа своãо родó аêція є сóттєвим поштовхом вперед ó 
вирішенні проблем дітей трóдових міãрантів. Це є свід-
ченням тоãо, що баãато стрóêтóр зрозóміли, що ó партнер-
стві вони здатні зробити більше. Адже дійсно рішення 
бóдь-яêої проблеми починається з її озвóчóвання. Є надія, 
що за допомоãою цієї аêції, для людей, яêі це бачили, чóли, 
яêі брали в цьомó óчасть, по-новомó відêриється цінність 
спілêóвання в сімейномó êолі, щоб настóпне поêоління 
óниêнóло помилоê сóчасниêів.  

Заãалом, через можливість співпрацювати з засобами 
масової інформації ãромадсьêі орãанізації можóть реалі-
зовóвати баãато соціальних реêлам, телепроеêтів із зазна-
ченої теми, що моãло би відіãравати велиêó роль ó формó-
ванні певної ãромадсьêої дóмêи щодо проблеми. 

Наразі Відділом соціальної політиêи виділено настóпні 
недоліêи адміністративно-методичноãо забезпечення со-
ціальноãо захистó дітей трóдових міãрантів [166]: 

- наявність трóднощів із присвоєнням дітям трóдових 
міãрантів статóсó «особи (сім’ї), що опинилися в сêладних 
життєвих обставинах». Зоêрема, Заêоном Уêраїни «Про 
соціальні послóãи» ó новій редаêції [112] «сêладні життєві 
обставини» визначаються таê, що під них не підпадає таêа 
êатеãорія населення, яê діти. Відповідно цій êатеãорії і 
неможливо надати соціальні послóãи. Натомість ó попе-
редній редаêції заêонó визначення «сêладних життєвих 
обставини» охоплювало більше êатеãорій населення, êóди 
і входили неповнолітні діти. Тобто, внесені поправêи 
звóжóють дію Заêонó, осêільêи зменшóється êоло тих, хто 
має можливість отримати соціальні послóãи; 
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- відсóтній навчально-методичний посібниê для нада-
ння допомоãи дітям трóдових міãрантів, яêий має бóти 
розроблений для психолоãів та соціальних педаãоãів, 
прийнятий на державномó рівні та схвалений Міністер-
ством соціальної політиêи Уêраїни. Цей посібниê не лише 
допомаãатиме соціальним педаãоãам та/або шêільним 
психолоãам êориãóвати психолоãічний стан дитини, а й 
може бóти основою для êóрсів перепідãотовêи та/або 
підвищення êваліфіêації соціальних працівниêів; 

- відсóтність постійних, цілеспрямованих досліджень 
проблем трóдових міãрантів державою та їх єдиної мето-
долоãії. Неможливість визначити точнó êільêість дітей 
трóдових міãрантів напрямó впливає на розробêó заходів, 
необхідних для вирішення їх проблем; 

- відсóтність паритетноãо розподілó êільêості діючих 
центрів соціальних слóжб для сімей, дітей та молоді в 
реãіонах відповідно до потреби в них. В Уêраїні, за даними 
Міжнародної орãанізації з міãрації, найбільше трóдових 
міãрантів ó Західномó реãіоні. Проте êільêість діючих 
соціальних слóжб ó справах сімей, дітей та молоді в цих 
областях є значно меншою, ніж ó тих, де питання трóдової 
міãрації не стоїть таê ãостро;  

- невизначеність щодо тоãо, хто залишається неофі-
ційним опіêóном після від’їздó батьêа (батьêів) за êордон з 
метою працевлаштóвання.  

Щодо останньоãо недоліêó, бóло б ефеêтивно перей-
няти досвід Молдови, а саме на заêонодавчомó рівні 
зобов’язати батьêів офіційно оформляти опіêóнство над 
дитиною під час своєї відсóтності. Однаê, таêі дії можóть 
призвести до підвищення нелеãальної трóдової міãрації, 
осêільêи це тільêи óсêладнить їм від’їзд, а таêож до 
підвищення êорóпції на місцях при оформленні необхідних 
для від’їздó трóдовоãо міãранта доêóментів. Томó таêі дії, 
хоч і спрямовані на захист прав дітей, яêі залишаються без 
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задовільноãо доãлядó, проте остаточно не вирішóють 
проблемó. 

Виоêремлюють три сфери соціальної допомоãи дітям 
трóдових міãрантів [122, с. 157]: 

1) сімейна соціалізація; 
2) шêільна соціалізація; 
3) соціалізація за місцем проживання або знахо-

дження.  
За цільовим призначенням та êатеãоріями êлієнтів ó 

соціальній роботі виоêремлюють таêі напрями роботи [99, 
с. 313]:  

1) роботó з дітьми трóдових міãрантів;  
2) роботó з батьêами трóдових міãрантів;  
3) роботó з соціальним оточенням дітей трóдових 

міãрантів. 
Основні види діяльності соціальноãо працівниêа з 

дітьми трóдових міãрантів є настóпними:  
1. Профілаêтиêа (інформóвання про проблеми, права і 

потреби дітей; формóвання ó дітей сімейних цінностей; 
óсвідомленоãо та відповідальноãо батьêівства; підтримання 
зв’язêів з батьêами, яêі працюють за êордоном; залóчення 
дитини в позитивне соціальне середовище в навчанні та 
дозвіллі). 

2. Соціальний сóпровід (робота соціальних праців-
ниêів в районах, містах, селах щодо ліêвідації тих проблем, 
яêі виниêли ó дитини через відсóтність батьêів). 

3. Кореêційна робота (спрямована на розвитоê осо-
бистості дитини та її батьêів ó пошóêó способів і 
можливостей розв’язання сêладних ситóацій). 

4. Реабілітація (передбачає налаãодження взаєморо-
зóміння між дітьми та батьêами після повернення останніх 
додомó, відновлення емоційних зв’язêів) [99, с. 313-318]. 

Соціальна робота з батьêами трóдових міãрантів 
спрямована на: 
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1) попередження батьêівсьêо-дитячих êонфліêтів і 
непорозóмінь;  

2) формóвання óсвідомленоãо і відповідальноãо бать-
êівства й цінностей та норм сімейноãо життя;  

3) óсвідомлення прав дитини, батьêів, опіêóнів, інших 
членів сім’ї та родичів [99, с. 314-315]. 

Робота з соціальним оточенням дітей трóдових 
міãрантів передбачає: 

- формóвання поваãи до дитини, до її прав, вчити 
розóміти дитинó; вчити захищати її; формóвати відпові-
дальність за дитинó.  

- формóвання позитивноãо ставлення до самої дитини, 
до її потреб; 

- ознайомлення й óсвідомлення прав дитини, її потреб, 
станів, проблем; 

- формóвання життєвих óмінь і навичоê;  
- виявлення причин виниêнення дитячих проблем;  
- налаãодження стосóнêів з дитиною й навчання дорос-

лих прийомам позитивноãо впливó на дітей, демоêра-
тичноãо стилю спілêóвання з дитиною [99, с. 315-316]. 

Яê бачимо, важливим сóб’єêтом, яêий може допомоãти 
дитині бодай яêось долати життєві трóднощі є соціальний 
працівниê, що має професійнó êваліфіêацію. Томó існóє 
необхідність ó збільшенні êільêості соціальних слóжб та 
соціальних працівниêів, яêі б займались не тільêи обліêом 
дітей трóдових міãрантів, а праêтичною соціальною робо-
тою з ними.  

Оêреслене явище соціальноãо сирітства в êонтеêсті 
міãрації існóватиме доти, поêи не бóдóть ліêвідовані еêоно-
мічні причини трóдової міãрації óêраїнців. Томó йоãо не 
можна іãнорóвати, а отже, необхідно шóêати шляхи 
вирішення проблемної ситóації, що можливе за óмов 
створення робочих місць та адеêватноãо життєвим 
потребам розмірó оплати праці 
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Одним із шляхів розв’язання êомплеêсó вищезазна-
чених проблем може бóти розроблення цілісної «Проãрами 
соціальноãо захистó дітей трóдових міãрантів», що в 
подальшомó може стати основою для розробêи та реаліза-
ції відповідної державної політиêи. 

На нашó дóмêó, Проãрама має містити êомплеêс орãані-
заційних, соціальних, інформаційних та êóльтóрно-вихов-
них заходів, спрямованих на вирішення проблем ó сім’ях 
трóдових міãрантів: 

1. Створити ãрóпи спеціалістів, яêі бóдóть надавати 
послóãи трóдовим міãрантам та їхнім дітям (а в разі потреби 
і тимчасовим опіêóнам) для вирішення питань щодо 
виховання дитини. 

2. Розробити проãрами навчання та підвищення êвалі-
фіêації тих спеціалістів, яêі бóдóть працювати з дітьми 
трóдових міãрантів. Зоêрема, це психолоãи, педаãоãи за-
ãальноосвітніх заêладів та працівниêи соціальних слóжб 
допомоãи. 

3. Запровадити обов’язêові спеціальні праêтиêóми для 
шêільних психолоãів щодо здійснення моніторинãó за 
дітьми трóдових міãрантів. 

4. Створити для дітей трóдових міãрантів різних видів 
ãóртêи ãрóпової діяльності, на яêих б із ними займалися 
спеціалісти відповідної êваліфіêації. 

5. В обов’язêовомó порядêó перевіряти наявність 
опіêóна дитини, чиї батьêи поїхали за êордон та яêа, 
відповідно, залишилася без їх доãлядó, що можна забез-
печити через співпрацю диреêції шêоли, її соціальноãо 
психолоãа та працівниêа соціальної слóжби допомоãи. 
Таêа співпраця дозволить виявити тих дітей трóдових 
міãрантів, ó яêих опіêóн (необов’язêово формально 
заêріплений) не виêонóє належним чином поêладених на 
ньоãо обов’язêів. 
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6. Заêріпити за дітьми трóдових міãрантів працівниêів 
(бажано педаãоãів) із соціальної слóжби допомоãи, яêі 
бóдóть індивідóально працювати з ними. 

7. Приділяти дітям трóдових міãрантів додатêовó óваãó 
з боêó шêільноãо соціальноãо психолоãа. 

8. Розробити êóрс, яêий êореêтóватиме сформоване 
або формóватиме позитивне óявлення про модель повної 
сім’ї, яêа сêладається із двох батьêів та дітей. Цей пóнêт є 
досить важливим з оãлядó на те, що це допоможе ó 
майбóтньомó дітям трóдових міãрантів створити власнó 
повноціннó родинó. 

9. Перед від’їздом батьêів проводити тренінãи дитячо-
батьêівсьêих відносин, що підãотóє дитинó до розлóêи з 
батьêами. 

10.  Розробити реêомендації для трóдових міãрантів, 
яêі після повернення із-за êордонó допоможóть зняти 
напрóãó ó безпосередньомó спілêóванні з дитиною. 

11.  Проводити в шêолах виховні ãодини, змістове 
навантаження яêих змоãло б сêориãóвати óявлення дітей 
про ãрошові надходження від батьêів (цінність праці 
батьêів за êордоном), сформóвати ó них модель дорослої 
людини, яêа має бóти самостійною, не залежати повною 
мірою від батьêівсьêої допомоãи, а навпаêи, допомаãати 
батьêам. 

12.  Розробити єдинó методолоãію для дослідження 
êільêості трóдових міãрантів, їх яêісних хараêтеристиê та 
для обліêó залишених вдома дітей, спираючись на óспіш-
ний досвід інших êраїн та через встановлення співпраці з 
ãромадсьêими орãанізаціями, діяльність яêих спрямована 
на допомоãó сім’ям трóдових міãрантів. 

Реалізація запропонованих вище заходів дасть змоãó 
передóсім впорядêóвати статистичнó звітність про дітей 
трóдових міãрантів, яêа бóде репрезентативною та валід-
ною; підтримати здоровий психолоãічно-емоційний стан 
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дітей трóдових міãрантів через аêтивне вêлючення їх ó 
соціальне середовище; допоможе їм адаптóватися до 
нових життєвих óмов, а таêож збереãти óявлення про 
позитивнó модель родини тощо. 

Звичайно, основна óваãа ó запропонованій Проãрамі 
приділена роботі з дітьми трóдових міãрантів, однаê 
вважаємо за потрібне і проведення робіт з дорослими 
членами транснаціональної сім’ї. Зоêрема, цілêом можлива 
реалізація настóпних êроêів: зв’язоê через Інтернет, 
зóстрічі та бесіди з педаãоãами, психолоãами, спільні 
міжнародні телепроеêти, орãанізовані поїздêи за êордон.  

Важливі питання ó возз’єднанні членів транснаціо-
нальної родини можóть вирішóвати і волонтерсьêі орãа-
нізації, члени яêих моãли би працювати з дітьми ó заêладах 
освіти і поза ними з метою адаптації дітей в óмовах новоãо 
фóнêціонóвання їх сімей.  

Державна політиêа ó вирішенні проблем дітей трóдо-
вих міãрантів, звичайно, дóже важлива, однаê вважати 
батьêів-еміãрантів жертвами ситóації таêож не можна. 
Вони мають пам’ятати, що відповідальність за виховання 
дітей є їх êонститóційним обов’язêом. У зв’язêó з тим, що 
зóпинити трóдовó міãрацію з Уêраїни неможливо, необ-
хідно самим дорослим переосмислити свої дії. На основі 
проведеноãо дослідження, пропонóємо поради батьêам, 
яêі збираються виїхати за êордон: 

- приймаючи рішення про від’їзд за êордон, слід 
обãоворити це в присóтності дітей для тоãо, щоб вони 
êраще зрозóміли, чомó батьêи їдóть; 

- необхідно заздалеãідь психолоãічно підãотóвати 
дитинó до від’їздó батьêів, щоб їй не здавалося, що її 
поêинóли;  

- батьêам, яêі планóють міãрацію, необхідно завчасно 
обãоворити з близьêими родичами свій від’їзд та йоãо 
приблизні терміни, що дасть можливість спланóвати, хто 
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саме доãлядатиме дитинó під час відсóтності батьêів чи 
одноãо з них; 

- слід проінформóвати дитинó, до êоãо вона може 
звернóтися ó випадêó виниêнення ó неї трóднощів під час 
відсóтності батьêів чи одноãо з них; 

- необхідно проінформóвати вчителів шêоли, в яêó 
ходить дитина, про тимчасовó відсóтність батьêів чи 
одноãо з них, щоб ó випадêó необхідності вони моãли 
спрямóвати її до психолоãа;  

- прибóвши в êраїнó призначення, слід повідомити 
людям, яêі залишилися з дітьми, детальнó інформацію про 
місце своãо перебóвання та всі можливі способи зв’язêó; 

- необхідно реãóлярно матеріально підтримóвати 
дитинó через наперед встановлених людей, яêі нею 
опіêóватимóться, встановити способи та розміри мате-
ріальної підтримêи; 

- варто переêонатися, що óмови проживання та 
харчóвання дитини бóдóть задовільними; 

- необхідно перевіряти, чи дитина відвідóє шêолó та 
не примóшóється до роботи (особливо ó випадêó, êоли 
дитина залишається на далеêоãо родича чи чóжó людинó); 

- необхідно підтримóвати реãóлярний зв’язоê із дити-
ною; домовитися про дні та час, êоли здійснюватимóться 
телефонні чи Інтернет-дзвінêи; дотримóватися визначених 
термінів. 

Отже, проблемó соціальноãо сирітства, що виниêає 
через трóдовó міãрацію слід розв’язóвати êомплеêсно, 
об’єднóючи зóсилля всіх – і держави, і батьêів, і ãромади. 
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ВИСНОВКИ 
 
Таêим чином, ó моноãрафії здійснено соціолоãічнó 

êонцептóалізацію феноменó «соціальноãо сирітства» в êон-
теêсті сóчасної трóдової міãрації з йоãо настóпною апро-
бацією в авторсьêомó емпіричномó дослідженні впливó 
трóдової міãрації батьêів на життя їхніх дітей (на приêладі 
Львівсьêої області). Це стало можливим внаслідоê засто-
сóвання перелічених нижче дослідницьêих процедóр. 

Порівняльний аналіз предметних полів соціоãóмані-
тарних наóê ó вивченні міãрацій, дозволив виявити, що 
специфіêа соціолоãії ó вивченні міãраційний процесів поля-
ãає, з одноãо боêó, ó вивченні хараêтерó та сили впливó 
міãрації на різні соціальні сóб’єêти – міãрант, йоãо сім’я, 
сóспільство-донор та сóспільство-реципієнт, а з іншоãо, – 
ó тісномó взаємозв’язêó теоретичноãо рівня соціолоãічноãо 
знання та заснованих на ньомó методиê емпіричних 
досліджень. 

Більшість êонцепцій міãрації розробляють на трьох 
рівнях соціолоãічноãо знання: міêро-, маêро- та меãарівні, 
тобто на рівнях особистості, сóспільства (держави) і люд-
ства в ціломó. В моноãрафії доведено наóêовó спромож-
ність виêористання мезорівня соціолоãічноãо аналізó ó 
рóслі дослідження таêої соціальної спільноти, яê трансна-
ціональна сім’я, та особливостей її фóнêціонóвання. Таêож 
звертається óваãа на дітей трóдових міãрантів яê особливо 
вразливó ãрóпó ó сêладі членів таêих родин. 

Одним із теоретичних положень роботи обрано 
засновêи сóчасної êонцепції транснаціональної міãрації. В 
межах її положень, сóчаснó міãрацію розãлядаємо яê 
процес, ó ході яêоãо спільноти трансміãрантів встанов-
люють та підтримóють різноãо родó зв’язêи через ãеопо-
літичні êордони. Об´рóнтовано, що транснаціональний 
хараêтер має тільêи четверта хвиля трóдової еміãрації з 
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Уêраїни, що зóмовлено революцією ó засобах транспортó 
і зв’язêó. Це забезпечило реальнó можливість трóдовим 
міãрантам працювати в одній êраїні, а мати житло та сім’ю 
в іншій. 

Незважаючи на здійснення транснаціональних праê-
тиê (постійні переїзди між двома êраїнами – êраїною 
еміãрації та êраїною імміãрації та підтримання постійноãо 
êонтаêтó з домівêою), транснаціональна сім’я передбачає 
яê фізичний, таê і психолоãічний розрив між батьêами та 
залишеними дітьми. 

Дрóãа ãрóпа вихідних теоретичних положень роботи 
сêонцентрована ó êонцепті соціальноãо сирітства. Таê, 
безпосередня відсóтність батьêів чи одноãо з них в житті 
дитини має низêó наслідêів, провідним з яêих є поширення 
прихованоãо соціальноãо сирітства в сім’ях трóдових 
міãрантів. З оãлядó на це, виоêремлено дві êатеãорії дітей, 
яêих можна віднести до соціальних сиріт: 1) офіційні 
соціальні сироти, батьêи яêих в óстановленомó заêоно-
давством порядêó позбавлені батьêівсьêих прав та яêі 
знаходяться під захистом держави чи сóспільства; 2) діти, 
яêі мають живих батьêів, проте останні не виêонóють 
повною мірою батьêівсьêих обов’язêів (таê звані приховані 
соціальні сироти). 

Відтаê, в межах неофіційноãо соціальноãо сирітства 
дітей трóдових міãрантів виоêремлюємо два йоãо різно-
види: явне та приховане. Про явне йдеться ó тих моделях 
транснаціональних родин, ó яêих міãрóє мати чи обоє 
батьêів. Воно хараêтеризóється таêими основними озна-
êами яê чітêо виражена емоційна депривація ó залишених 
дітей та низьêе матеріальне забезпечення (ó томó випадêó, 
êоли батьêи перестають підтримóвати зв'язоê з дітьми; 
емпірично з’ясовано, що ó більшості випадêів – це матері). 
Таêож йдеться про явне соціальне сирітство ó цих моделях 
сімей за óмови мінімальної êомóніêації обох сторін через 
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відсóтність технічних óмов або ó випадêó, êоли спілêó-
вання реãóлярне, однаê діти не можóть прийняти самоãо 
фаêтó міãрації. Тóт емоційна депривація таêож наявна, 
проте матеріальне становище ó цих дітей значно êраще, 
ніж êоли зв'язоê з батьêами втрачається. 

Про приховане соціальне сирітство йдеться переваж-
но ó моделі транснаціональної сім’ї «без батьêа», êоли за 
êордон їде батьêо. В цьомó випадêó, яê підтвердили 
резóльтати емпіричних досліджень, діти залишаються під 
опіêою матері, яêа перебирає на себе обов’язêи чоловіêа 
щодо виховання дітей та «забезпечóє» їх необхідними емо-
ційними êомпонентами: любов, óваãа, тóрбота, що 
мінімізóє заãрозó виниêнення синдромó емоційної депри-
вації. Більше прийнятною для дітей є міãрація батьêа таêож 
в силó тоãо, що він, вдаючись до трóдової міãрації, виêонóє 
свою традиційнó роль ãодóвальниêа сім’ї.  

Соціальне сирітство є об’єêтом дослідження таêих 
наóê яê право, педаãоãіêа, психолоãія, історія, соціальна 
медицина та державне óправління. Специфіêа соціолоãії 
поляãає ó можливості êомплеêсноãо дослідження цьоãо 
явища, на відмінó від однобічноãо ó вищезãаданих дисцип-
лінах. Виявлено, що найбільш адеêватною ó вивченні 
соціальноãо сирітства є таêа ãалóзь соціолоãічноãо знання 
яê соціолоãія дитинства. Її інтеãративна фóнêція дозволяє 
розãлядати соціальне сирітство яê цілісне явище, на поши-
рення яêоãо впливають різноманітні чинниêи: історичні, 
êóльтóрні, еêономічні, психолоãічні.  

Ще однією частиною теоретичної бази роботи стала 
таêа об’єêтивістсьêа парадиãма яê стрóêтóрний фóнêціо-
налізм, а зоêрема положення про важливó роль ó фóнêціо-
нóванні сóспільства йоãо нормативної системи. Базóвання 
на положеннях стрóêтóрноãо фóнêціоналізмó дозволило 
виділити із заãальноãо êонтеêстó цінностей, яêі традиційно 
вважаються основним реãóлятором сóспільних відносин, 
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ті, яêі мають пряме відношення до соціальноãо сирітства. 
Аналіз емпіричних даних виявив, що для львів’ян забезпе-
чення дітям повноцінної сім’ї є більш цінним, ніж мате-
ріальний добробóт. 

Серед сóб’єêтивістсьêих êонцепцій теоретичною осно-
вою роботи обрано феноменолоãічний підхід, що дало мож-
ливість розãлядати соціальне сирітство êрізь призмó таê 
званоãо життєвоãо світó – повсяêденноãо світó рóтини, ó 
яêомó діти здійснюють постійні êомóніêації та проводять 
частинó своãо дитинства. Це, своєю черãою, дозволило роз-
ãлядати дітей трóдових міãрантів яê сóб’єêтів, яêі відчóвають 
та переживають відсóтність батьêів. Положення фено-
менолоãічноãо підходó про значóщість об’єêтивноãо світó, 
яêа досяãається тільêи через йоãо перетворення в сóб’єê-
тивний (внóтрішній), дозволило перевірити ãіпотезó про 
ставлення дітей трóдових міãрантів до феноменó соціаль-
ноãо сирітства, що виниêає внаслідоê міãрації батьêів. 

У моноãрафії виоêремлено зовнішні об’єêтивні (со-
ціально-еêономічне становище; війсьêові дії на сході 
Уêраїни; дефіцит ãромадсьêих та державних інститóтів, яêі 
б мали забезпечити дотримання основних прав та свобод 
дитини тощо) та внóтрішні сóб’єêтивні (асоціальна пове-
дінêа батьêів; педаãоãічна неспроможність родини тощо) 
причини виниêнення соціальноãо сирітства. Зоêрема, 
трóдова міãрація розãлядається яê одна з причин, що, з 
одноãо боêó, залежить від еêономічноãо розвитêó держави, 
а з іншоãо – від прийнятоãо міãрантом рішення, тобто може 
зараховóватись яê до зовнішньої, таê і внóтрішньої. 

Транснаціональна сім’я несе в собі певні ризиêи, серед 
яêих: позбавлення дітей повноцінноãо виховання; прояви ó 
них елементів емоційної депривації; відсóтність безпосе-
редньої êомóніêації між дітьми та батьêами; послаблення 
первинноãо соціальноãо êонтролю; трóднощі ó дітей з 
навчанням та з неофіційними опіêóнами; матеріальна 
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ãіпертрофія ó дітей тощо. Виділені на основі резóльтатів 
інших досліджень проблеми, ляãли в основó робочих 
ãіпотез роботи, яêі перевірено емпірично. 

Найпоширенішою êраїною-реципієнтом батьêів рес-
пондентів є Італія, особливо, êоли йдеться про жіночó трó-
довó міãрацію. Серед інших êраїн, яêі називали респонден-
ти, є Польща, Чехія, Росія, Іспанія, Німеччина, США. Пере-
важно працюють за êордоном жінêи. У разі від’їздó батьêа 
діти залишаються під опіêою матері, êоли міãрóє мати – 
батьêа та бабóсі, êоли обоє батьêів – бабóсі та дідóся. 

Таêож в емпіричній частині роботи з’ясовано, що 
більшість дітей трóдових міãрантів (на приêладі Львівсьêої 
області) не проблематизóє фаêтó їхньоãо проживання без 
батьêів, а сприймає це яê самоочевидне, яê невід’ємний 
елемент їхньої повсяêденності. Це підтверджóється тим, 
що на баãато питань респондентам бóло важêо відпо-
відати, осêільêи, за їхніми словами, вони ніêоли над цим не 
задóмóвалися. 

Резóльтати авторсьêих досліджень дозволяють зро-
бити настóпні óзаãальнення. Трóдова міãрація батьêів, зі 
слів їхніх дітей, є наслідêом еêономічноãо становища 
êраїни заãалом, що óнеможливлює забезпечення батьêами 
ãідноãо рівня життя для своєї сім’ї. Відсóтності ó сім’ях 
трóдових міãрантів êомóніêації не виявлено. Спілêóвання 
батьêів з дітьми завдяêи сóчасним засобам êомóніêації 
(мобільний зв’язоê, соціальні мережі) реãóлярне, проте для 
ньоãо хараêтерна певна обмеженість, осêільêи зводиться 
або здебільшоãо поляãає ó êонтролі за станом здоров’ям та 
óспішністю навчання дитини. Тобто, йдеться тільêи про 
«збідніння» êомóніêативних зв’язêів між батьêами та дітьми, 
а не про їх відсóтність. 

Попри наявність просторової та часової дистанції між 
членами сім’ї, останні підтримóють різноãо родó êонтаêти. 
Яê поêазали резóльтати емпіричноãо дослідження, це яê 
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вербальне спілêóвання: приїзди міãранта додомó, відвідó-
вання родичами міãранта ó приймаючомó сóспільстві, мобі-
льний та Інтернет-зв’язоê, соціальні мережі, таê і невер-
бальне: ãрошові переêази та передачі різних товарів додомó. 

Дані емпіричноãо дослідження не підтвердили настóпні 
ãіпотези: про наявність ó дітей трóдових міãрантів проблем 
з навчанням ó шêолі, трóднощів ó них з опіêóнами, про 
матеріальнó ãіпертрофію ó дітей та частêово про послаб-
лення êонтролю за дітьми, що відрізняється від резóльтатів 
інших досліджень, проаналізованих ó роботі. 

За резóльтатами êільêісноãо емпіричноãо дослідження, 
ãромадсьêа дóмêа львів’ян щодо тоãо, чи можна вважати 
дітей трóдових міãрантів соціальними сиротами, розділи-
лася однаêовою мірою між тими, хто з цим поãоджóється і 
хто – ні. Натомість ó самих респондентів таêе припóщення 
виêлиêало в більшості заперечення. Однаê, резóльтати 
ãлибинних інтерв’ю чітêо вêазóють на те, що респонденти 
оцінюють свої сім’ї яê неповні через відсóтність батьêів чи 
одноãо з них; відчóвають браê батьêівсьêої любові, відчó-
женість від батьêів; називають êонêретні випадêи ãострої 
нестачі батьêів порóч ó певних життєвих ситóаціях; ãотові 
навіть віддати матеріальні речі в обмін на повернення 
батьêів тощо. Респонденти наãолошóють на появі таêоãо 
емоційноãо станó яê самотність, спричиненó відсóтністю 
батьêів, що веде до втрати тісних емоційних зв’язêів та 
може розцінюватись яê прояв емоційної депривації, що, на 
нашó дóмêó, є однією з найважливіших хараêтерних ознаê 
соціальноãо сирітства. 

З оãлядó на те, що більшість дітей трóдових міãрантів 
залишається або на одноãо з батьêів, яêий проживає 
вдома, або на найближчих родичів, а таêож через 
реãóлярне здійснення транснаціональних сімейних праê-
тиê, прояви емоційної депривації ó них мають тимчасовий 
хараêтер, що ãостріше відчóвається саме на початêових 
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етапах розлóêи з батьêами. Томó, це є підставою виоêрем-
лювати приховане соціальне сирітство в êонтеêсті сóчас-
них міãраційних процесів. 

Порівнюючи резóльтати різних за хараêтером авторсь-
êих досліджень (дисêóрс-аналіз теêстó êнижêи «Мама по 
Сêайпó» та інтерв’ювання з дітьми трóдових міãрантів), 
таêож можемо ãоворити, що явне соціальне сирітство в 
êонтеêсті міãрації батьêів бóло більш аêтóальним в той час, 
êоли Інтернет-зв’язоê ще не бóв настільêи достóпним яê 
сьоãодні і діти дійсно на довãий час залишалися без спіл-
êóвання з батьêами чи одноãо з них. Натомість, êоли 
йдеться про сóчаснó транснаціональнó міãрацію, то тóт, 
власне, поширене приховане соціальне сирітство, êоли 
êомóніêація через êордон óже не є проблематичною, а 
дітям не вистачає передóсім безпосередньої присóтності 
батьêів та емоційної близьêості з ними. 

Виявлені проблеми ó дітей трóдових міãрантів дають 
підстави для введення до соціолоãічноãо дисêóрсó теоре-
тичноãо êонстрóêтó «діти трóдових міãрантів». А для запо-
біãання поширення прихованоãо соціальноãо сирітства в 
транснаціональних сім’ях необхідно: шóêати шляхи вирі-
шення еêономічних причин міãрації; запровадити проце-
дóрó оформлення батьêами-міãрантами на заêонодавчомó 
рівні офіційноãо опіêóна над дитиною на час своєї відсóт-
ності; забезпечити ефеêтивнó соціальнó роботó з дітьми 
міãрантів та їхніми батьêами ó навчальних заêладах та 
соціальних слóжбах. 

У подальшомó напрямêами наóêових розвідоê в рамêах 
оêресленої теми можóть стати дослідження впливó на 
виниêнення явища (прихованоãо) сирітства таêих фаêто-
рів: тривалість розлóêи між батьêами і дітьми; віê дітей на 
початêó трóдової міãрації батьêів, а таêож дослідження 
проявів соціальноãо сирітства яê латентноãо явища, що має 
місце ó сім’ях, яêі не мають досвідó трóдової міãрації. 

 
203 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ  

      1. Авраменêо В. Молодь транснаціональних сімей в Уêраїні: 
«відплив мізêів» і вибір моделей життєвоãо шляхó. Транс-
національні сім’ї яê наслідоê óêраїнсьêої трóдової 
еміãрації: проблеми та шляхи їх розв’язання: збірниê 
доповідей Міжнародної наóêово-праêтичної êонференції 
(Львів, 22 бер. 2012 р.). Львів: НУ «Львівсьêа політех-
ніêа», 2012. С. 47–53.  

      2. Аніпченêо С. Трансформація сімейно-рольових відносин 
ó сім’ях трóдових міãрантів Уêраїни. Грані. 2015. 
№  4(120). С. 41–46. 

      3. Артюшêіна Л. Сирітство в Уêраїні яê соціально педаãоãічна 
проблема (соціально-правовий аспеêт) / Л. Артюшêіна, 
А. Поляничêо. Сóми: СóмДПУ, 2002. 268 с. 

      4. Адеподжó А. Взаимосвязь междó внóтренней и междó-
народной миãрацией: африêансêая действительность. 
Междóнародный жóрнал социальных наóê. 1999. 
№ 024. С. 101–111. 

      5. Алехина М. Рост числа миãрантов в России вышел на 
доêризисный óровень из-за Уêраины. Политиêа. 
06.12.2016 р. URL: https://www.rbc.ru/politics/06/12/ 2016 
/5846d3b89a79470b6f8738fa (дата звернення: 10.01.2017) 

      6. Андрониê В. Эмиãрировать из Уêраины: почемó ãраждане 
хотят поêинóть странó. 25.01.2017 р. URL: https:// 
www.Segodnya.ua/ukraine/emigrirovat-iz-ukrainy-pochemu-
ukraincy-hotyat-pokinut-stranu-791309.html (дата звернення: 
30.01.2017) 

      7. Астоянц М. Социальное сиротство: óсловия, механизмы и 
динамиêа эêсêлюзии (социоêóльтóрная интерпретация): 
дисс. ... д-ра социол. наóê: 22.00.06 / Социолоãия êóль-
тóры, дóховной жизни. Ростов-на-Донó, 2007. 381 с.  

      8. Бабіч Т., Сало А. Вплив засобів масової інформації на 
самовизначення молоді. Наóêові записêи. 2010. № 10, 
ч. 2. С. 120–123. 



 
204 
 

 

      9. Баêлан М. Вияв фóнêціонально неспроможних сімей яê 
засіб профілаêтиêи соціальноãо сирітства. URL: http: 
//krvuzcdyt.krimedu.com/ru/article/viyav-funktsionalno-
nespromozhnikh-simei-yak-zasib.html (дата звернення: 
22.01.2016) 

   10. Баланюê Д. Проблеми дослідження міãрації яê об'єêта 
державноãо реãóлювання. Вісниê СевДТУ: Політолоãія. 
2008. Вип. 90. С. 214–218. 

   11. Бальдо А. Сімейна міãрація нові виêлиêи  транснаціональ-
ноãо добробóтó. Транснаціональні сім’ї яê наслідоê 
óêраїнсьêої трóдової еміãрації: проблеми та шляхи їх 
розв’язання: збірниê доповідей Міжнародної наóêово-
праêтичної êонференції (Львів, 22 бер. 2012 р.). Львів: НУ 
«Львівсьêа політехніêа», 2012. С. 13–15. 

   12. Бараниê З., Романенêо І. Інтелеêтóальна міãрація яê об'єêт 
статистичноãо дослідження. Ефеêтивна еêономіêа. 
2014. № 14. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/ 
?op=1&z=3096 (дата звернення: 21.12.2015) 

  13. Безпальêо О. Соціальна педаãоãіêа: схеми, таблиці, 
êоментарі. Київ: Центр óчбової літератóри, 2009. 208 с. 

   14. Більшість міãрантів до êраїн ЄС сêладають óêраїнці – 
Євроêомісія. Незалежне бюро новин. URL: http://nbnews. 
com.ua/ua/news/91683/ (дата звернення: 28.01.2017) 

   15. Блінова М. Сóчасні соціолоãічні теорії міãрації населення: 
автореф. дис. … êанд. соціол. наóê: 22.00.01 / Мосê. держ. 
óн-т ім. М. В. Ломоносова. Мосêва, 2008. 25 с. 

   16. Бордіян Я. Соціальне сирітство яê один із наслідêів існó-
вання транснаціональних сімей. Транснаціональні сім’ї яê 
наслідоê óêраїнсьêої трóдової еміãрації: проблеми та 
шляхи їх розв’язання: збірниê доповідей Міжнародної 
наóêово-праêтичної êонференції (Львів, 22 бер. 2012 р.). 
Львів: НУ «Львівсьêа політехніêа», 2012. С. 74–81. 

   17. Баразãова Э. Америêансêая социолоãия (традиции и 
современность): êóрс леêций. Еêатеринберш: Деловая 
êниãа, 1997. 176 с. 

 
205 

 

 

   18. Баньêовсêая С. Эрнст Бёрджесс. Современная америêан-
сêая социолоãия: сборниê статей / ред. В. Добреньêов. 
Мосêва: Изд-во МГУ, 1994. С. 20–33. 

   19. Беêêер Г. Человечесêий êапитал (ãлавы из êниãи). США: 
эêономиêа, политиêа, идеолоãия. URL: http:// 
methodology.chat.ru/becker1.htm (дата звернення: 
22.12.2015) 

   20. Билецьêа О. Уêраинсêие трóдовые миãранты: ãосóдарст-
венная проблема или ãлавный инвестор страны? URL: 
http://tribun.com.ua/37738 (дата звернення: 27.01.2017) 

   21. Бóрдье П. Социоанализ Пьера Бóрдье. Мосêва: Алетейя, 
2001. 228 с. 

   22. Василенêо Н. Основы социальной медицины. Владиво-
стоê: Издательство Дальневосточноãо óниверситета, 
2004. 129 с. 

   23. Вейландє Л. Підãотовêа стóдентів óніверситетó до роботи 
з підлітêами девіантної поведінêи: теорія і методиêа 
професійної освіти: автореф. дис. … êанд. пед. наóê: 
13.00.04 / Одес. нац. óн-т ім. І. І. Мечниêова. Одеса, 2005. 
19 с. 

   24. Верстюê О. Фостерні сім’ї: західний досвід чи óêраїнсьêе 
майбóтнє? URL: http://www.vechirka.uafor.net/society/ 
other/2906134104.php (дата звернення: 12.09.2017) 

   25. Віанело Ф. Транснаціональні сімї між Уêраїною та Італією. 
Транснаціональні сім’ї яê наслідоê óêраїнсьêої трó-
дової еміãрації: проблеми та шляхи їх розв’язання: 
збірниê доповідей Міжнародної наóêово-праêтичної 
êонференції (Львів, 22 бер. 2012 р.). Львів: НУ «Львівсьêа 
політехніêа», 2012. С. 107–115. 

   26. Вірц Є. Стратеãії доãлядó в óêраїнсьêих транснаціональ-
них сім’ях: перші висновêи. Транснаціональні сім’ї яê 
наслідоê óêраїнсьêої трóдової еміãрації: проблеми та 
шляхи їх розв’язання: збірниê доповідей Міжнародної 
наóêово-праêтичної êонференції (Львів, 22 бер. 2012 р.). 
Львів: НУ «Львівсьêа політехніêа», 2012. С. 124–131. 



 
206 
 

 

   27. Володьêо В. Продóêóвання та відтворення сімейних ролей 
особистості ó êонтеêсті міãраційноãо досвідó. Міжна-
родна міãрація: теорія та праêтиêа: моноãрафія / ред. 
О. Ровенчаê, В. Володьêо. Львів: Львівсьêий національний 
óніверситет імені Івана Франêа, 2015. С. 271–358. 

   28. В Уêраїні вже виросло ціле поêоління дітей, батьêи яêих 
вимóшено перебóвають за êордоном. URL: http://kobza. 
com.ua/trudovi-migranty/2342-pokolinnja-minus.html (дата 
звернення: 27.12.2016)  

   29. Вєтров С. Социальное сиротство – приãовор бóдóщемó 
Уêраины. URL: http://vybor.ua/article/sistemnye_problemy_ 
gosudarstvennosti/socialnoe-sirotstvo-prigovor-budushchemu-
ukrainy.html (дата звернення: 04.04.2017) 

   30. В эфир выйдет первый на Западной Уêраине теле-
марафон на темó социальноãо сиротства. URL: http:// 
company. mts.ua/ ru/news/press-relizy/2073-v-efir-vyjdet-
pervyj-na-zapadnoj-ukraine-telemarafon-na-temu-
socialnogo-sirotstva/ (дата звернення: 16.05.2017) 

   31. Галатир А. Щодо причин виниêнення явища соціальноãо 
сирітства ó сóчасномó óêраїнсьêомó сóспільстві. Збірниê 
наóêових праць Хмельницьêоãо інститóтó соціальних 
технолоãій Університетó «Уêраїна». 2011. № 3. С. 10–14. 

   32. Гевчóê Н. Орãанізація виховної роботи з дітьми трóдових 
міãрантів в óмовах заãальноосвітньоãо навчальноãо заê-
ладó: навч.-метод. посібн. / ред. Р. Вайнола. Кам’янець-
Подільсьêий, 2011. 128 с. 

   33. Годовансьêа О. Новітня óêраїнсьêа діаспора. Трóдові 
міãранти в Італії, Іспанії та портóãалії: моноãрафія. Львів: 
Інститóт народознавства НАН Уêраїни, 2011. 192 с.  

   34. Гóмницьêа Н. Національне сирітство: проблема збереже-
ння національної ідентичності транснаціональних родин. 
Транснаціональні сім’ї яê наслідоê óêраїнсьêої трóдо-
вої еміãрації: проблеми та шляхи їх розв’язання: 
збірниê доповідей Міжнародної наóêово-праêтичної 
êонференції (Львів, 22 бер. 2012 р.). Львів: НУ «Львівсьêа 
політехніêа», 2012. С. 147–152. 

 
207 

 

 

   35. Галецêий В., Овсянниêов А., Римашевсêая Н. Население и 
ãлобализация: моноãрафія / за ред. Н. Римашевсêой. 
Мосêва: Наóêа, 2004. 321 с. 

   36. Дайнеêо О., Голіêов О. Еміãраційні настрої стóдентства 
Уêраїни: веêтори, мотиви, зв’язоê з ідентичністю. Уêраїн-
сьêе стóдентство ó пошóêах ідентичності: моноãра-
фія / ред. В. Арбєніна, Л. Соêóрянсьêа. Х.арêів: ХНУ імені 
В. Н. Каразіна, 2012. Розд. 2, ãл. 7. С. 211–250. 

   37. Державний êомітет статистиêи Уêраїни. URL: http:// 
www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 31.01.2017) 

   38. Динаміêа міãраційних настроїв óêраїнців. URL: http:// 
ratinggroup.ua/research/ukraine/dinamika_migracionnyh_n
astroeniy_ukraincev.html (дата звернення: 26.10.2017) 

   39. Діти еміãрантів про себе. Сповіді. Дóмêи. Сóдження... Біль 
/ ред. та óпоряд. І. Калинець, Н. Гóмницьêа. Львів: Артос, 
2009. 180 с. 

   40. Денисенêо М. Миãрациолоãия: моноãрафія / ред. М. Дени-
сенêо, В. Ионцев, Б. Хорев. Мосêва: Изд-во Мосê. óн-та, 
1989. 96 с. 

   41. Ефеêтивне óправління трóдовою міãрацією та її êваліфіêа-
ційними аспеêтами. URL: http://www.kse.org.ua/uk/ research 
-policy/projects/?portfolioid=22 (дата звернення: 06.10.2017) 

   42. Жаровцева Т. Сімейний óêлад яê соціально-педаãоãічний 
фóндамент транснаціональної сім’ї. Транснаціональні сім’ї 
яê наслідоê óêраїнсьêої трóдової еміãрації: проблеми 
та шляхи їх розв’язання: збірниê доповідей Міжнародної 
наóêово-праêтичної êонференції (Львів, 22 бер. 2012 р.). 
Львів: НУ «Львівсьêа політехніêа», 2012. С. 153–158. 

   43. Жінêа-банêомат. URL: https://www.youtube.com/ watch?v 
=pTEVYtcs Vuc&list=PLhnVKikJ4pqDQqUtcv-_23HZyFceloLTa 
(дата звернення: 29.10.2017) 

   44. Жóравлев В. Осмысление феномена транснациональной 
семьи и миãрационных процессов в Уêраине: взãляд 
социосинерãетиêи. Транснаціональні сім’ї яê наслідоê 
óêраїнсьêої трóдової еміãрації: проблеми та шляхи їх 



 
208 
 

 

розв’язання: збірниê доповідей Міжнародної наóêово-
праêтичної êонференції (Львів, 22 бер. 2012 р.). Львів: НУ 
«Львівсьêа політехніêа», 2012. С. 158–168. 

   45. Зовнішня трóдова міãрація óêраїнсьêоãо населення. URL: 
http://www.openukraine.org/doc/BK– MIGR– END.pdf. (дата 
звернення: 01.02.2017) 

   46. Зомбарт В. Бóржóа: этюды по истории дóховноãо 
развития современноãо эêономичесêоãо человеêа. 
Мосêва, 1924. 260 с. 

   47. Іванêова-Стецюê О, Селещóê Г. Виêлиêи та адаптаційні 
резерви полі лоêальних родин óêраїнсьêих трóдових 
міãрантів. Транснаціональні сім’ї яê наслідоê óêраїн-
сьêої трóдової еміãрації: проблеми та шляхи їх роз-
в’язання: збірниê доповідей Міжнародної наóêово-
праêтичної êонференції (Львів, 22 бер. 2012 р.). Львів: НУ 
«Львівсьêа політехніêа», 2012. С. 16–23. 

   48. Іванêова-Стецюê О. Полілоêальна родина яê наслідоê 
трóдової міãрації: основні здобóтêи, втрати, ризиêи. 
Виêлиêи та адаптаційні резерви полі лоêальних родин 
óêраїнсьêих трóдових міãрантів / ред. У. Садова. Львів: 
Інститóт реãіональних досліджень НАН Уêраїни; Комісія 
УГКЦ ó справах міãрантів, 2011. С. 17–34. 

   49. Іãнатоля Н., Рюль В. Соціальна допомоãа яê засіб долання 
життєвих трóднощів і відновлення соціалізаційноãо потен-
ціалó дітей трóдових міãрантів. Транснаціональні сім’ї яê 
наслідоê óêраїнсьêої трóдової еміãрації: проблеми та 
шляхи їх розв’язання: збірниê доповідей Міжнародної 
наóêово-праêтичної êонференції (Львів, 22 бер. 2012 р.). 
Львів: НУ «Львівсьêа політехніêа», 2012. С. 169–177. 

   50. Ивахнюê И. Междóнародная трóдовая миãрация: óчеб. 
пособ. / Мосêва: МГУ, ТЕИС, 2005. 286 с. 

   51. Иãнатоля Н., Рюль В. Проблемы социализации детей 
трóдовых миãрантов в óсловиях трансформации óêраин-
сêоãо общества. С. 218–219. URL: http://www.kas.de/wf/ 
doc/kas_23409-1522-21-30.pdf?110720153220 (дата звер-
нення: 28.10.2017) 

 
209 

 

 

   52. Ионцев А. Междóнародная миãрация населения: Россия и 
современный мир. Социс. 1998. № 6. С. 38–48. 

   53. Ионии Л. Альфред Шюц и социолоãия повседневности / 
ред. В. Добреньêов. М.: Изд-во МГУ, 1994. С. 189–195. 

   54. Кабанов С. Социальное сиротство детей и подростêов в 
современной России: причины, состояние, тенденции: 
социолоãичесêий анализ: дис. … êанд. соц. наóê: 22.00.04 
/ Мосêва, 2002. 151 с.  

   55. Кальченêо Л. Соціальне сирітство яê сóспільне явище: 
поняття і причини виниêнення. Вісниê ЛНУ ім. Т. Шев-
ченêа. 2012. № 19(254). Ч. ІІ. С. 160–170. 

   56. Карітас Уêраїни. Звітні матеріали соціолоãічноãо дослі-
дження «Діти трóдових міãрантів: особливості соціальної 
поведінêи» в рамêах проеêтó «Допомоãа дітям вóлиці». URL: 
http://caritasua.org/index.php? option=com_content&task= 
view&id=220&Itemid=23 (дата звернення: 09.02.2017) 

   57. Качóровсьêа О. Соціальні та психолоãічні особливості фор-
мóвання особистості та виховання ãромадянина ó транс-
національній сімї:проблеми та шляхи вирішення. Транс-
національні сім’ї яê наслідоê óêраїнсьêої трóдової 
еміãрації: проблеми та шляхи їх розв’язання: збірниê 
доповідей Міжнародної наóêово-праêтичної êонференції 
(Львів, 22 бер. 2012 р.). Львів: НУ «Львівсьêа політех-
ніêа», 2012. С. 188–192. 

   58. Ключêовсьêа І. Транснаціональна сім’я ó світовомó та 
óêраїнсьêомó êонтеêстах. Транснаціональні сім’ї яê 
наслідоê óêраїнсьêої трóдової еміãрації: проблеми та 
шляхи їх розв’язання: збірниê доповідей Міжнародної 
наóêово-праêтичної êонференції (Львів, 22 бер. 2012 р.). 
Львів: НУ «Львівсьêа політехніêа», 2012. С. 30–46. 

   59. Коваленêо О. Соціальне сирітство яê соціоêóльтóрний 
феномен: автореф. дис. … êанд. соціол. наóê: 22.00.03 / 
НАН Уêраїни, Ін-т соціолоãії. Київ, 2006. 14 с. 

   60. Ковальсьêа С. Транснаціональні сім’ї. Драма матерів на 
відстані. Транснаціональні сім’ї яê наслідоê óêраїнсьêої 



 
210 
 

 

трóдової еміãрації: проблеми та шляхи їх розв’язання: 
збірниê доповідей Міжнародної наóêово-праêтичної êон-
ференції (Львів, 22 бер. 2012 р.). Львів: НУ «Львівсьêа 
політехніêа», 2012. С. 197–209. 

   61. Ков’язіна К. Соціальний захист дітей трóдових міãрантів: 
êонцептóальні основи та державна політиêа. Страте-
ãічні пріоритети. 2013. № 4 (29). С. 50–56. 

   62. Колесніченêо М. Соціально-психолоãічні проблеми та ри-
зиêи ó формóванні майбóтньоãо дітей з транснаціональних 
сімей Транснаціональні сім’ї яê наслідоê óêраїнсьêої 
трóдової еміãрації: проблеми та шляхи їх розв’язання: 
збірниê доповідей Міжнародної наóêово-праêтичної 
êонференції (Львів, 22 бер. 2012 р.). Львів: НУ «Львівсьêа 
політехніêа», 2012. С. 229–236. 

   63. Костюê Б. Соціальне сирітство: що робити з поêолінням 
дітей трóдових міãрантів? URL: https://www.radiosvoboda.org 
/a/25147263.html (дата звернення: 10.07.2017) 

   64. Красножан Т. Соціальне сирітство в Уêраїна яê соціально-
педаãоãічне явище. Вісниê Умансьêоãо државноãо педаãо-
ãічноãо óніверситетó імені Павла Тичини. 2009. № 3. 
С. 122–124.  

   65. Кравчóê К. Сêільêи óêраїнців працює за êордоном? URL: 
http://lb.ua/society/2013/11/28/243134_skilki_ukraintsiv_
pratsyuie.html (дата звернення: 10.02.2017) 

   66. Кривачóê Л. Удосêоналення нормативно-правовоãо меха-
нізмó соціально-правовоãо захистó дітей-сиріт і дітей, по-
збавлених батьêівсьêоãо піêлóвання: встановлення юридич-
ноãо статóсó. Аêтóальні проблеми державноãо óправління. 
2011. № 2 (40). URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/ 
apdu/2011-2/doc/4/03.pdf. (дата звернення: 08.03.2016) 

   67. Кóêóрóдза І., Ромащенêо Т. Уêраїна ó світових процесах 
трóдової міãрації: моноãрафія. Черêаси: ЧНУ ім. 
Б. Хмельницьêоãо, 2012. 252 с. 

   68. Кон И. Детство êаê социальный феномен. Жóрнал 
исследований социальной политиêи. 2004. Т. 2. № 2. 
С. 151–174. 

 
211 

 

 

   69. Левцóн О. Зовнішня трóдова міãрація в Уêраїні яê 
демоãрафічна проблема. URL: http://www.hearts.in.ua/ 
articles/job_search/694.php (дата звернення: 10.12.2015) 

   70. Лісабонсьêа óãода: затв. Уêазом Президента Уêраїни від 
13.12.2007 р. URL: https://eu.prostir.ua/catalogue/ 
159827.html (дата звернення: 10.10.2017) 

   71. Лопатченêо І. Сóтність соціальноãо сирітства та йоãо 
профілаêтиêа в державномó óправлінні. Теорія та 
праêтиêа державноãо óправління. 2014. Вип. 2. URL: 
http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2014-
2/doc/2/07.pdf (дата звернення: 24.03.2016) 

   72. Лопатченêо І. Типолоãія соціальноãо сирітства в êонтеêсті 
психолоãо-педаãоãічних пріоритетів йоãо профілаêтиêи. 
Проблеми та перспеêтиви формóвання національної 
ãóманітарно-технічної еліти. 2014. Вип. 40–41 (44–
45). С. 279–288. 

   73. Лóêавецьêа З. Діти трóдових міãрантів. Проблеми, досвід 
МБФ «Карітас Уêраїни». Транснаціональні сім’ї яê 
наслідоê óêраїнсьêої трóдової еміãрації: проблеми та 
шляхи їх розв’язання: збірниê доповідей Міжнародної 
наóêово-праêтичної êонференції (Львів, 22 бер. 2012 р.). 
Львів: НУ «Львівсьêа політехніêа», 2012. С. 254–262. 

   74. Малиновсьêа О. Міãранти, міãрація та Уêраїнсьêа держава: 
аналіз óправління зовнішніми міãраціями: моноãрафія. 
Київ: Вид-во НАДУ, 2004. 236 c. 

   75. Малиновсьêа О. Міжнародна міãрація в êонтеêсті модер-
нізації сóспільства. Модернізація óêраїнсьêоãо сóспіль-
ства. 2012. С. 77–86. URL: http://www.dse.org.ua/arhcive 
/17/8.pdf (дата звернення: 10.01.016) 

   76. Мама по сêайпó: збірêа оповідань / М. Савêа та інш., Львів: 
Видавнитво Староãо Лева, 2013. 192 с. 

   77. Марêов І. Уêраїнсьêа трóдова міãрація в ЄС: соціолоãічно-
статистичний портрет. На роздоріжжі: Аналітичні 
матеріали êомплеêсноãо дослідження процесів óêраїн-
сьêої трóдової міãрації (êраїни ЄС та Російсьêа 
Федерація). Львів, 2009. С. 21–86. 



 
212 
 

 

   78. Марченêо І. Поняття «міãрація населення» в êонтеêсті 
сóчасних соціолоãічних підходів. Сóчасне сóспільство. 
2012. № 1. С. 110–119. 

   79. Міãраційні настрої населення. URL: http://ratinggroup.ua 
/research/ukraine/migracionnye_nastroeniya_naseleniya_u
krainy.html (дата звернення: 10.04.2017) 

   80. Морозов В. Проблемы сиротства в зерêале педаãоãиêи 
бытия Социальная педаãоãиêа: наóч.-праêт. жóрн. для соц. 
работниêов и педаãоãов. 2013. № 1. С. 18–28. 

   81. Мóрашêо М. Інтелеêтóальний êапітал яê елемент еêономіч-
ноãо зростання Уêраїни. Демоãрафія та соціальна 
еêономіêа. 2007. № 2. С. 116–129. 

   82. Мóромцева Ю. Демоãрафія: навч. посіб. / Київ: Кондор, 
2006. 300 с.  

   83. Малева И., Банарó О. Флаãи – разные, беды – общие. 
Новое поêоление: дети ãастарбайтеров. URL: http://tiras.ru 
/obrazovanie/17583-flagi-raznye-bedy-obshhie.novoe.html 
(дата звернення: 12.08.2017) 

   84. Мамирêанов М. Внешняя трóдовая миãрация Кырãызстана 
в Российсêóю Федерацию (особенности и последствия): 
дисс. … êанд. социол. наóê: 22.00.04 / Бишê. ãóман. óн-т. 
им. К. Карасаева. Бишêеê, 2015. 192 с 

   85. Массей Д. Синтетичесêая теория междóнародной миãра-
ции. Мир в зерêале междóнародной миãрации. Наóчная 
серия: Междóнародная миãрация населения:Россия и 
современный мир. 2002. № 10. С. 132–147. 

   86. Митрофанова С. Концептóализация основных подходов ê 
изóчению детства в социолоãии. URL: http://region. 
3ebra.com/generation/publications/ publication28/ (дата 
звернення: 10.06.2017) 

   87. Мойсеєнêо В., Чóдиновсêих О. Теория человечесêоãо êапи-
тала и исследования миãрационных процессов в России. 
Проблемы проãнозирования. 2000. № 4. С. 124–137.  

   88. Населення Уêраїни. Трóдова еміãрація в Уêраїні: моноãра-
фія / редêол.: Е. Лібанова, О. Позняê, О. Малиновсьêа. 

 
213 

 

 

Київ: Ін-т демоãрафії та соціальних досліджень ім. 
М.В.Птóхи НАН Уêраїни, 2010. 233 с. 

   89. Национальное бюро статистиêи Респóблиêи Молдова. 
URL: http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/en/20% 
20Populatia%20si%20procesele%20demografice/20%20Po
pulatia%20si%20procesele%20demografice__POP010/?rxid
=2345d98a-890b-4459-bb1f-9b565f99b3b9 (дата зверне-
ння: 19.10.2017) 

   90. Новітні трансформації людсьêоãо розвитêó та потенціал 
внóтрішньо переміщених осіб: реãіональний аспеêт. URL: 
http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2015/02/Sadova.pdf 
(дата звернення: 20.05.2017) 

   91. Одинець С. Нині ми стоїмо на порозі нової хвилі міãрації. І 
це добре. URL: http://tvoemisto.tv/news/svitlana_odynets 
_nyni_my_stoimo_na_porozi_novoi_migratsii_i_tse_dobre_ 
79606.html (дата звернення: 11.04.2017) 

   92. Одинець С. Поняття «соціальноãо сирітства» в сóчасномó 
óêраїнсьêомó наóêовомó та сóспільномó дисêóрсах: до 
постановêи питання. Етнічна історія народів Європи. 
2013. Вип 41. С. 118–122. 

   93. Олифіренêо Ю. Модернізаційні аспеêти надання êомп-
леêсної допомоãи дітям, яêі опинилися ó сêладних 
життєвих обставинах. Вісниê Черніãівсьêоãо національ-
ноãо технолоãічноãо óніверситетó. 2013. № 4(70). 
С. 496–501. 

   94. О выезде из Респóблиêи Молдова и въезде в Респóблиêó 
Молдова: Заêон Респóблиêи Молдова от 09.11.94 р. Nr. 269-
XIII. URL: http://lex.justice.md/index.php?action= view&view= 
doc&lang=2&id=311638 (дата звернення: 13.10.2017) 

   95. О трóдовой миãрации: Заêон Респóблиêи Молдова от 
10.07.2008 р. Nr 180-XVI. URL: http://demoscope.ru/ weekly 
/knigi/zakon/zakon095.html (дата звернення: 13.10.2017) 

   96. Осипова И. Система предотвращения социальноãо сирот-
ства: дисс. … доêт. социол. наóê: 22.00.04 / Нижеãорсêой 
ãос. óн-т., Нижний Новãород, 2009. 329 с. 



 
214 
 

 

   97. Осипова И. Социальное сиротство: теоретичесêий анализ 
и праêтиêа преодоления: моноãрафія. Нижний Новãород: 
НИСОЦ, 2009. 208 с  

   98. Павлиê Н. Істориêо-педаãоãічний аналіз проблеми соціаль-
ноãо сирітства в Уêраїні. Вісниê Житомирсьêоãо дер-
жавноãо óніверситетó імені Івана Франêа. 2003. № 13. 
С. 158–161. 

   99. Песоцьêа О. Соціальна робота з дітьми трóдових міãрантів 
та членами їх сімей. ». Транснаціональні сім’ї яê наслідоê 
óêраїнсьêої трóдової еміãрації: проблеми та шляхи їх 
розв’язання: збірниê доповідей Міжнародної наóêово-
праêтичної êонференції (Львів, 22 бер. 2012 р.). Львів: НУ 
«Львівсьêа політехніêа», 2012. С. 312–319. 

100. Петрова Я. Соціальні механізми інтелеêтóальної міãрації: 
автореф. дис. ... êанд. соціол. наóê: 22.00.04 / Харê. нац. 
óн-т ім. В.Н.Каразіна. Харêів, 2008. 20 с. 

101. Піãіда В. Аналіз станó та проблем дітей трóдових міãрантів 
в Уêраїні. Вісниê Лóãансьêоãо національноãо óніверситетó 
імені Тараса Шевченêа. 2010. № 9 (196). С. 110–116. 

102. Позняê О. Соціальні наслідêи євроінтеãрації Уêраїни. 
Міжнародна міãрація. URL: http://library.fes.de/pdf-files/ 
bueros /ukraine/09446.pdf (дата звернення: 15.01.2017) 

103. Прибитêова І. Основи демоãрафії: навч. посіб. / Київ: 
«Артеê», 1995. 256 с.  

104. Пріс Л. Рóйнóвання соціальноãо і ãеоãрафічноãо просторó. 
Міãрація між США та Меêсиêою і виниêнення трансна-
ціональних соціальних просторів. Глобалізація. Ре´іона-
лізація. Ре´іональна політиêа: хрестоматія / óêлад. 
І. Кононов, В. Бородачов, Д. Топольсêов. Лóãансьê : 
Альма-матер Знання, 2002. С. 358–379. 

105. Про забезпечення орãанізаційно-правових óмов соціаль-
ноãо захистó дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьêів-
сьêоãо піêлóвання: Заêон Уêраїни від 26 січня 2016 р. 
№ 9363-VІІІ. Режим достóпó: http://zakon4.rada.gov.ua 
/laws/show/2342-15 (дата звернення: 19.10.2017) 

 
215 

 

 

106. Про Заãальнодержавнó проãрамó «Національний план дій 
щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини»: Заêон 
Уêраїни від 5.03.2009 р. № 1065-VI. URL: http://zakon2. rada. 
gov.ua/laws/show/1065-17 (дата звернення: 19.10.2017) 

107. Про Реêомендації парламентсьêих слóхань «Заêордонне 
óêраїнство: сóчасний стан та перспеêтиви співпраці»: 
постанова Верховної Ради Уêраїни від 19.01.201 р. 
№ 1807-VI. URL: http://www.archives.gov.ua /International/ 
2001_9.php (дата звернення: 19.10.2017) 

108. Про Національнó стратеãію профілаêтиêи соціальноãо сиріт-
ства на період до 2020 роêó: óêаз Президента Уêраїни від 
22.10.2012 р. № 609/2012. URL: http://zakon4. rada.gov.ua 
/laws/show/609/2012 (дата звернення: 19.10.2017) 

109. Про проведення соціально-педаãоãічної та психолоãічної 
роботи з дітьми трóдових міãрантів: постанова Каб. 
Міністрів від 28.12.2006 р. № 865. URL: http:// 
uazakon.com/document/fpart04/idx04217.htm (дата звер-
нення: 19.10.2017) 

110. Про Реêомендації парламентсьêих слóхань «Стан та проб-
леми правовоãо і соціальноãо статóсó сóчасної óêраїнсьêої 
трóдової міãрації»: постанова Верховної Ради Уêраїни від 
21.06.2005 р. № 2682-IV. URL: http://zakon2.rada.gov.ua 
/laws/show/en/2682-15 (дата звернення: 19.10.2017) 

111. Про Реêомендації парламентсьêих слóхань «Уêраїнсьêа 
трóдова міãрація: стан, проблеми та шляхи їх вирішення»: 
постанова Верховної Ради Уêраїни від 5.11.2013 р. 
№ 680-VII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua /laws/show/ 
680-18 (дата звернення: 19.10.2017) 

112. Про соціальні послóãи: Заêон Уêраїни від 18.10.2012 р. 
№ 966-15. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 
966–15 (дата звернення: 19.10.2017) 

113. Про óтворення Ради з питань трóдової міãрації ãромадян 
Уêраїни при Кабінеті Міністрів Уêраїни: постанова 
Кабінетó Міністрів від 20.01.2010 р. № 45. URL: http:// 
zakon3.rada.gov.ua/laws/show/42-2010-%D0%BF (дата 
звернення: 19.10.2017) 



 
216 
 

 

114. Переведенцев В. Методы изóчения миãрации населения: 
моноãрафія. Мосêва: Наóêа, 1975. 230 с. 

115. Раца О., Свереда Н. Міжнародна трóдова міãрація в óмовах 
світової фінансово-еêономічної êризи. URL: http://www. 
rusnauka.com/13_NPN_2010/Economics/65792.doc.htm 
(дата звернення: 25.12.2015) 

116. Рижанова А. Розвитоê соціальної педаãоãіêи в соціоêóль-
тóрномó êонтеêсті: автореф. дис. ... д-ра пед. наóê: 
13.00.05 / Лóãан. нац. пед. óн-т ім. Т. Шевченêа. Лóãансьê, 
2005. 44 с.  

117. Ровенчаê О. Міжнародна міãрація: теорія та праêтиêа: 
моноãрафія. Львів: ЛНУ ім. І. Франêа, 2015. 412 с.  

118. Ровенчаê О. Проблема вивчення мі´рації та її зв’язêó з 
процесами ´лобалізації в соціолоãії. Уêраїнсьêий соціóм. 
2005. № 4 (9). С. 35–45. 

119. Pовенчаê О. Визначення та êласифіêації мі´рацій: набли-
ження до операційних понять. Політичний менедж-
мент. 2006. № 2 (17). С. 127–139. 

120. Ровенчаê О. Соціолоãія міãрації: міжнародні аспеêти: навч. 
посіб. / Львів, ЛНУ ім. І. Франêа, 2017. 208 с. 

121. Розвадовсьêа О. Невизначений статóс майбóтньоãо, Або 
Безпритóльність повертається? URL: http://gazeta.dt.ua/ 
socium/neviznacheniy-status-maybutnogo-_.html (дата 
звернення: 19.03.2016) 

122. Рюль В. Соціалізація дітей трóдових міãрантів Заêарпаття: 
моноãрафія. Ужãород: Карпати, 2012. 274 с. 

123. Реан А. Социальная педаãоãичесêая психолоãия: óчебное 
пособие / А. Реан, Я. Коломинсêий. Санêт-Петербóрã: 
Питер, 2000. 416 с. 

124. Ритцер Дж. Современные социолоãичесêие теории: моно-
ãрафия. СПб.: Питер, 2002. № 5. 688 с. 

125. Рыбаêовсêий Л. Стадии миãрационноãо процеса. Миãра-
ция населения: приложение ê жóрналó "Миãрация в 
России". Мосêва, 2001. URL: rybakovsky.ru/migracia 
2r.html (дата звернення: 19.01.2016) 

 
217 

 

 

126. Рябченêо В. «Четвертая волна» óêраинсêой миãрации. 
URL: http://liva.com.ua/fourth-wave-of-migration.html (дата 
звернення: 09.02.2016) 

127. Cєрова І. Формóвання норм міжнародноãо права щодо 
протидії нелеãальній міãрації. Аêтóальні проблеми вдос-
êоналення чинноãо заêонодавства Уêраїни. 2012. 
Вип. 28. С. 76–83. 

128. Cêільêи óêраїнців живе та працює за êордоном? URL: https:// 
ukr.media/ukrain/266250/ (дата звернення: 17.01.2017) 

129  Стрельниê О. Тóрбота яê робота: материнство ó фоêóсі 
соціолоãії: моноãрафія. Київ: Критиêа, 2017. 288 с. 

130. Сóходольсьêа А. Соціальне сирітство: історичні аспеêти 
та сóтність поняття. Вісниê ЖДТУ. Еêономічні наóêи. 
2015. № 2. С. 190–196. 

131. Сóчасний стан та шляхи вреãóлювання проблем ó сфері 
захистó прав трóдових міãрантів – ãромадян Уêраїни: 
слóхання Комітетó з питань прав людини, національних 
меншин і міжнародних відносин. URL: http://iportal.rada. 
gov.ua/fsview/36097.html (дата звернення: 19.10.2017) 

132. Стоêер П. Работа иностранцев: обзор междóнародной 
миãрации рабочей силы: óчебн. пособ. / Мосêва: Изд. 
Центр «Аêадемия», 1996. 330 с. 

133. Соêолова Л. Не все дома. О проблемах трóдовой миãра-
ции. URL: https://zn.ua/family/ne-vse-doma-o-problemah-
trudovoy-migracii-_.html (дата звернення: 18.06.2017) 

134. Социальное сиротство – молдавсêий феномен или нацио-
нальная траãедия? URL: http://www.syrot.net/ru/novosty/ 
190-sotsialnoe-sirotstvo-moldavskij-enomen-ili-natsionalnaya 
-tragediya.html (дата звернення: 22.10.2017) 

135. Танчин І. Словниê спеціальних термінів. URL: http:// 
politics.ellib.org.ua/pages-13182.html (дата звернення: 
11.11.2015) 

136. Терновець О .Сирітство яê соціальна проблема. Соціальна 
педаãоãіêа: теорія та праêтиêа. 2012. № 1. С. 4–10. 



 
218 
 

 

137. Тишêóн В. Підходи до реãóлювання міжнародної міãрації 
інтелеêтóальної робочої сили ó світовій праêтиці. 
Глобальні та національні проблеми еêономіêи. 2015. 
№ 8. С. 86–92. 

138. Тоêарюê О. Уêраїнсьêа столиця Італії: історії розділених 
сімей. URL: http://hromadske.ua/posts/ukrainci-zarobitki-
v-italii (дата звернення: 21.01.2017) 

139. Тоêарюê О. Історії розділених сімей: Сêайп-село. URL: http:// 
hromadske.ua/posts/ukrainci-na-zarobitkah-v-italii (дата 
звернення: 21.01.2017) 

140. Терновая И. История и современное состояние проблемы 
социальноãо сиротства в России: моноãрафия / ред. 
В. Гóра. Таãанроã: Таãанроã. ãос. пед. ин-т, 2009. 90 с. 

141. Тимошенêо К. Социальное сиротство в óсловиях трансфор-
мации российсêоãо общества: дисс. ... êанд. социол. наóê: 
22.00.04 / Волãоãр. ãос. óн-т. Волãоãрад, 2006. 177 с.  

142. Томас У., Знанецêий Ф. Методолоãичесêие заметêи. Амери-
êансêая социолоãичесêая мысль: теêсты / под общ. ред. 
В. Добреньêова. Мосêва: Изд–во МУБиУ, 1996. С. 333–355. 

143. Тóрсóнов Х. Трóдовая миãрация в Кырãызстане лишает 
детей родителей. URL: http://inozpress.kg/news/view/id/ 
38527 (дата звернення: 23.10.2017) 

144. Уêраїнці в Сполóченомó Королівтсві. Інтернет-енциêло-
педія. URL: www.ukrainiansintheuk.info (дата звернення: 
16.02.2016) 

145. Уêраинсêие трóдовые миãранты: ãосóдарственная проб-
лема или ãлавный инвестор страны? URL: http:// 
tribun.com.ua/37738 (дата звернення: 26.01.2017) 

146. Федюê В. Уêраїнсьêий етнос в óмовах ãлобальних міãра-
ційних процесів сóчасної цивілізації. Соціальна філосо-
фія: теорія та праêтиêа. Наóêово-праêтичний жóрнал. 
2010. № 4. 309 с. 

147. Фомов Д. Особливості міãраційноãо просторó Європи та 
політиêа ЄС. URL: http://iac.org.ua/osoblivosti-migratsiynogo- 
prostoru-yevropi-ta-politika-yes/ (дата звернення: 14.11.2015) 

 
219 

 

 

148. Филипишина А. В óêраинсêом заêонодательстве таêое 
понятие êаê «социальное сиротство» отсóтствóет. URL: 
https://odessitua.com/news/20520-aksana-filipishina-v-
ukrainskom-zakonodatelstve-takoe-ponyatie-kak-socialnoe-
sirotstvo-otsutstvuet.html (дата звернення: 21.08.2017) 

149. Флорес Н. «Эффеêт êлана»: ãородсêие нелеãальные миãра-
ционные сети меêсиêанцев в США. Междóнародная 
миãрация населения: Россия и современный мир. 2006. 
№ 16. С. 72–76. 

150. Хархан Г. Основні причини повторноãо соціальноãо сиріт-
ства. Вісниê Міжнародноãо Слов’янсьêоãо óніверси-
тетó. Серія: «Соціолоãічні наóêи». 2012. № 1. Том XV. 
С. 24–30. 

151. Хвилі óêраїнсьêої діаспори: перша хвиля трóдова. URL: 
http://diaspora.ukrinform.ua (дата звернення: 09.03.2016) 

152. Цапенêо И. Социально-политичесêие последствия междó-
народной миãрации населения. Мировая эêономиêа и 
междóнародные отношения. 1999. № 3. С. 52–63. 

153. Чистенêо І. Соціально-психолоãічні чинниêи внóтрішньої 
міãрації. Аêтóальні проблеми психолоãії. № 7. С. 160–164. 
URL: http://ecopsy.com.ua/data/zbirki/2010_22/ sb22_32.pdf 
(дата звернення: 04.12.2015) 

154. Чорнописьêа Х. Концептóалізація понять «соціальне 
сирітство» та «соціальні сироти» в наóêовомó дисêóрсі. 
Вісниê НТУУ "КПІ". Політолоãія. Соціолоãія. Право. 2015. 
№ 3/4 (27/28). С. 84–89. 

155. Чорнописьêа Х. Настанови та праêтиêи стóдентів ВНЗ в 
сóчасній Уêраїні щодо інтелеêтóальної міãрації. Вісниê 
Львівсьêоãо національноãо óніверситетó. Серія соціо-
лоãічна. 2015. № 9. С. 182–189. 

156. Чорнописьêа Х. Соціальне сирітство яê наслідоê міãрацій-
них процесів ó сóчасній Уêраїні. Альманах Грані. 2017. 
Том 20. № 10. С. 43–47. 

157. Чорнописьêа Х. Сóчасні êонцептóальні підходи до ви-
вчення міãраційних процесів ó соціолоãічномó дисêóрсі. 



 
220 
 

 

Вісниê Одесьêоãо національноãо óніверситетó. 
Соціолоãія і політичні наóêи. 2016. № 21. Том  1. 
Вип. 1 (24). С. 91–98. 

158. Чорнописêая К. Теоретичесêие подходы ê анализó 
социальноãо сиротства в современной социолоãии. 
Вестниê Гродненсêоãо ãосóдарственноãо óниверси-
тета имени Янêи Кóпалы. Серия 5: «Эêаномиêа. 
Социолоãия. Биолоãия». 2016. Том 6. № 3. С. 101–107. 

159. Чотири хвилі óêраїнсьêої еміãрації. URL: http:// 
weareukrainians.com /ukraine-and-the-world/chotiri-hvili-
ukrayinskoyi-emigratsiyi (дата звернення: 19.12.2015) 

160. Шебаніц В. Соціально-психолоãічні аспеêти соціалізації 
дітей-членів транснаціональних сімей. Транснаціональні 
сім’ї яê наслідоê óêраїнсьêої трóдової еміãрації: 
проблеми та шляхи їх розв’язання: збірниê доповідей 
Міжнародної наóêово-праêтичної êонференції (Львів, 
22 бер. 2012 р.). Львів: НУ «Львівсьêа політехніêа», 2012. 
С. 444–453. 

161. Шевчóê С. Жіноче заробітчанство породжóє в Уêраїні 
соціальне сирітство. URL: https://risu.org.ua/ua/index/ 
all_news/ukraine_and_world/ ukrainians_outside_of_Ukraine/ 
66260 (дата звернення: 13.07.2017) 

162. Шевцова М. «Євросироти»: з чим стиêаються діти óêраїн-
сьêих трóдових міãрантів? URL: https://life.pravda.com.ua/ 
society/2017/05/4/224005/ (дата звернення: 19.07.2017) 

163. Шепелєва Г. Діти-сироти яê специфічна соціальна ãрóпа. 
Соціальні технолоãії: аêтóальні проблеми теорії та 
праêтиêи. 2013. Вип.  58. С. 19–122. 

164. Шестаêовсьêий О. Поточні тенденції óêраїнсьêої транс-
національної трóдової міãрації яê соціальної мобільності. 
Процеси соціальної мобільності в сóчасномó óêраїн-
сьêомó сóспільстві: моноãрафія / ред. О. Балаêірєвої. 
Київ: ДУ «Інститóт еêономіêи та проãнозóвання НАН 
Уêраїни», 2014. С. 171–202. 

 
221 

 

 

165. Щербатенêо О. Чемоданний настрій. Яêими є реальні 
масштаби óêраїнсьêої еміãрації? URL: http://www.epravda. 
com.ua/publications/2017/01/23/618436/?utm_source=tr
aqli&utm_medium=email&utm_campaign=357 (дата звер-
нення: 02.01.2017) 

166. Щодо вдосêоналення соціальноãо захистó дітей трóдових 
міãрантів. URL: http://www.niss.gov.ua/articles/825/ (дата 
звернення: 14.10.2017) 

167. Юдина Т. О социолоãичесêом анализе миãрационных 
процессов. Социс. 2002. № 10. С. 102–108. 

168. Яремчóê В. Феномен соціальноãо сирітства яê наóêова 
проблема. Вісниê психолоãії і соціальної педаãоãіêи. 
2012. № 9. С. 848–857. 

169. Ящóê Л. Сóчасне розóміння соціальноãо сирітства та 
значення територіальної ãромади яê фаêтора соціалізації. 
URL: http://academy.gov.ua/ej/ej19/PDF/11.pd (дата 
звернення: 20.04.2016) 

170. Child Abandonment. URL: http://criminal.findlaw.com/ 
criminal-charges/child-abandonment.html (дата звернення: 
09.05.2017) 

171. Hondagneu-Sotelo  P. «I’m here, but I’m there»: the meanings 
of latina transnational motherhood. Gender and Society. 
1997. Vol. 11 (5). Р. 548–571. 

172. Glick Schiller N. From immigrant to transmigrant: theorizing 
trans-national migration / N. Glick Schiller, L. Basch, Ch. 
Szanton Blanc Migration and Trans-national Social Spaces / 
еd. by L. Pries.  Alershot: Ashgate Publishing, 1999. P. 73–
104. 

173. Goffman E. Asylums: Essays on the social situation of mental 
patients and other inmates. New Brunswick, NJ; London: 
Aldine Transaction, 2007. 386 p. 

174. International migration systems: A global approach / ed M. M. 
Kritz, L. L. Lim, H. Zlotnik. Oxford: Clarendon Press. 1992. 
354 p. (International studies in demography). 



 
222 
 

 

175. Mincer J. Labour force participation of married women: A 
study of labour supply. Aspects of Labour Economics / ed. 
H. Lewis. Princeton: Princeton University Press, 1962. P. 63–
105.  

176. Piore M. Birds of passage: Migrant labor and industrial 
societies. Cambridge: Cambridge University Press, 1979. 
240 p. 

177. Pribilsky J. «Aprendemos a convivir»: conjugal relations, 
coparenting, and family life among ecuadorian transnational 
migrants in New York and the ecuadorian Andes. Global 
Networks. 2004. Vol. 4 (3). Р. 313–334. 

178. Project «Сhildren left behind». URL: http://www. 
childrenleftbehind.eu /wp-content/uploads/2011/11/Final-
Report-ITA-UKR-project-IOM-Italy.pdf 

179. Ravenstein E. The Laws of Migration. Journal of the Royal 
Statistical Society. 1885. Vol. 48. P. 167–227. 

180. Salazar Parreсas R. Children of global migration: Trans-
national families and gendered woes. California: Stanford 
University Press, 2005. xii, 212 p. 

181. Social Orphans. URL: http://www.agape-trust.org/articles/ 
(дата звернення: 09.05.2017) 

182. Schultz T. Investments in Human Capital. American 
Economic Review. 1961. Vol. 51, No. 1. P. 1–17. 

183. Taylor J., Wyatt T. The shadow value of migrant remittances, 
income and inequality in a household farm economy. Journal 
of Development Studies. 1996. Vol. 32(6). P. 899–912. 

184. Waldinger R. Immigrant Transnationalism. Sociopedia.isa. 
2011. P. 1–13. URL: http://works.bepress.com/ 
roger_waldinger/42/ (Last accessed: 26.01.2018) 

 

 
223 

 

 

ДОДАТКИ 
Додатоê А 

Проãрама авторсьêоãо соціолоãічноãо дослідження  

1. Методолоãічна частина 

1.1. Проблемна ситóація 
Масове безробіття та низьêий рівень життя в Уêраїні змóшóє 

óêраїнсьêе сóспільство шóêати відповіді на ці виêлиêи. Одним з 
механізмів вирішення соціально-еêономічних неãараздів для 
óêраїнсьêоãо населення є зовнішня трóдова міãрація за êордон. 

Яê сóспільне явище трóдова міãрація має баãато яê пози-
тивних, таê і неãативних наслідêів. Зоêрема, одним з неãативних 
морально-психолоãічних аспеêтів міãрації є те, що дóже часто 
залишаються без належної опіêи діти трóдових міãрантів. 
Звичайно, варті óваãи можливості сóчасних êомóніêативних та 
інформаційних технолоãій, за допомоãою яêих діти трóдових 
міãрантів та самі міãранти можóть підтримóвати зв’язêи. Проте, 
чи може таêий зв'язоê замінити безпосередній êонтаêт дітей з 
батьêами доволі сêладно сêазати.  

У житті êожної дитини є êонêретні трóднощі, для подолання 
яêих необхідна підтримêа й допомоãа, на яêі, в першó черãó, діти 
розраховóють від батьêів. Міãрація автоматично позбавляє дітей 
таêої безпосередньої підтримêи, осêільêи передбачає собою 
фізичне роз’єднання членів родини. Таêож відсóтність батьêів ó 
вихованні дітей неãативно позначається на їх психічномó здоров’ї, 
осêільêи діти відчóвають себе поêинóтими та самотніми. Зазначені 
аспеêти проблем є тотожними до проблем, яêі виниêають ó дітей, 
офіційно позбавлених батьêівсьêоãо піêлóвання, тобто соціальних 
сиріт. Зоêрема, в цьомó êонтеêсті аêтóальним є приêладне дослі-
дження повсяêденноãо життя дітей трóдових міãрантів, що дасть 
змоãó перевірити, яêі трóднощі виниêають ó цієї êатеãорії дітей і, 
відповідно, чи можна вважати їх соціальними сиротами. 

Аналіз відносин трóдових міãрантів та їхніх дітей знахо-
диться ó «центрі» досліджень процесів сóчасної зовнішньої 
трóдової міãрації. Баãато óваãи приділено, зоêрема, соціалізації 
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цих дітей, особливостям їх виховання, проявів девіації тощо. 
Деяêі дослідниêи однозначно відносять дітей трóдових міãрантів 
до таêої соціально-демоãрафічної ãрóпи яê соціальні сироти. Інші 
вважають, що осêільêи їхні батьêи не позбавлені батьêівсьêих 
прав та самі міãранти не відсторонилися від виêонання своїх 
батьêівсьêих обов’язêів, статóс соціальних сиріт для них 
залишається під питанням. З оãлядó на це, в рамêах проведення 
своãо дослідження повсяêденноãо життя дітей трóдових міãрантів 
я вважаю за необхідність здійснити більш детальний аналіз різних 
аспеêтів впливó трóдової міãрації батьêів на життя їхніх дітей.  

1.2. Тема авторсьêоãо дослідження 
Вплив трóдової міãрації батьêів на повсяêденне життя дітей 

(на приêладі Львівсьêої області) 

1.3. Мета дослідження: 
- виявлення особливостей впливó трóдової міãрації на повсяê-

денне життя дітей трóдових міãрантів (яêісне дослідження); 

1.4. Завдання дослідження: 
1. Виêонати теоретичнó інтерпретацію базових понять: діти 

трóдових міãрантів, повсяêденне життя, соціальні сироти.  
2. Виêонати моніторинã в середовищі дітей трóдових міãран-

тів щодо тоãо: хто? êоли? êóди? чомó? з яêою метою?на 
сêільêи? еміãрóвав за êордон. 

3. З’ясóвати способи, механізми та ефеêтивність êомóніêа-
ції між дітьми та їхніми батьêами-міãрантами. 

4. Дослідити, яêим чином забезпечóється емоційний зв'язоê 
між трóдовими міãрантами та їхніми дітьми та заãрозó виниê-
нення емоційної депривації в останніх. 

5. З′ясóвати, яê впливає міãрація батьêів чи одноãо з них на 
óспішність дітей ó навчанні в шêолі та ВНЗ. 

6. Встановити, яê здійснюється батьêами-міãрантами êонт-
роль за дітьми на відстані. 

7. Дослідити рівень матеріальноãо забезпечення дітей 
трóдових міãрантів та можливість виниêнення ó них матеріальної 
ãіпертрофії. 

8 Дослідити дóмêó дітей трóдових міãрантів щодо доціль-
ності застосóвання до них термінó «соціальні сироти». 
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1.5. Об’єêт соціолоãічноãо дослідження:  
- об’єêт за êритерієм носія проблеми – діти трóдових 

міãрантів (яêісне дослідження); жителі м. Львова (êільêісне 
дослідження); 

- об’єêт за êритерієм заãальної проблеми – повсяêденне 
життя дітей трóдових міãрантів; ставлення львів’ян до дітей 
трóдових міãрантів (êільêісне дослідження). 

1.6. Предмет дослідження 
Трóднощі, яêі виниêають ó повсяêденномó житті дітей 

трóдових міãрантів ((яêісне дослідження). 
Особливості ставлення львів’ян до дітей трóдових міãрантів 

(êільêісне дослідження); 

1.7. Теоретична інтерпретація базових понять 
Діти трóдових міãрантів – це особлива соціально-демо-

ãрафічна ãрóпа дітей, дитинство яêих хараêтеризóється відсóт-
ністю повноцінноãо батьêівсьêоãо піêлóвання внаслідоê виїздó 
батьêів чи одноãо з них на певний період часó на роботó за 
êордон [авторсьêе визначення].  

Соціальні сироти –  
- це особлива соціально-демоãрафiчна ãрóпа дiтей, яêі з 

різних соцiальних, еêономiчних, полiтичних, морально-психо-
лоãiчних причин залишилися сиротами при живих батьêах, яêих 
в óстановленомó порядêó позбавили батьêiвсьêих прав, та яêi 
знаходяться пiд захистом держави чи сóспiльства; 

- це діти, яêі «юридично належать» своїй родинi, проте 
фаêтично позбавленi повноцiнноãо пiêлóвання, осêільêи батьêи 
не виêонóють власних обов’язêiв чи зловживають своїми бать-
êiвсьêими правами, що перешêоджає нормальномó розвитêó 
дiтей, а iноді і становить заãрозó для їх здоров’я та життя 
[авторсьêе визначення]. 

1.8. Робочі ãіпотези дослідження 
Гіпотеза №1. Поêращення матеріальноãо становища є 

ãоловною причиною трóдової міãрації. 
Гіпотеза №2. Між трóдовими міãрантами та їхніми дітьми 

відсóтня належна êомóніêація. 
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Гіпотеза №3. Дітям трóдових міãрантів (далі ДТМ) хараê-
терна емоційна депривація. 

Гіпотеза №4. Ймовірність виниêнення ó ДТМ синдромó 
емоційної депривації збільшóється саме ó випадêó міãрації 
матері. 

Гіпотеза №5.. У ДТМ поãіршóється óспішність ó навчанні 
в шêолі та ВНЗ ó зв’язêó з міãрацією батьêів. 

Гіпотеза №6. Через відсóтність батьêів над ДТМ спосте-
ріãається послаблення êонтролю. 

Гіпотеза №7. У зв’язêó з поêращенням матеріальноãо 
становища сім’ї трóдовоãо міãранта ДТМ притаманна мате-
ріальна ãіпертрофія. 

Гіпотеза №8. ДТМ притаманно перебирання від батьêів 
досвідó заробляння ãрошей за êордоном. 

Гіпотеза №9. ДТМ дорослішають швидше ó порівнянні з 
їхніми однолітêами, чиї батьêи працюють в Уêраїні. 

Гіпотеза №10. У ДТМ збільшóється відповідальність за 
власне життя ó зв’язêó з відсóтністю батьêа/матері. 

Гіпотеза № 11. ДТМ знайоме нещире співчóття з боêó 
дрóзів чи вчителів через міãрацію батьêів чи одноãо з них. 

Гіпотеза №12. У сім’ях трóдових міãрантів можливий 
перерозподіл ролей. 

Гіпотеза №13. Між ДТМ та людьми, під опіêою яêих вони 
залишаються виниêають проблеми. 

Гіпотеза №14. У ДТМ розвивається почóття провини 
через те, що батьêи поїхали за êордон. 

Гіпотеза №15.. ДТМ вважають себе соціальними сиро-
тами, осêільêи їхні батьêи не опіêóються ними повною мірою. 

Гіпотеза №16. Моделі транснаціональної сім'ї (міãрант-
мати, міãрант-батьêо, міãранти-обоє батьêів) певним чином спів-
відносяться з явним та прихованим видами неофіційноãо 
соціальноãо сирітства в êонтеêсті трóдової міãрації. 
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2. Методична частина – яêісне дослідження  
     (ãлибинне інтерв’ю) 

2.1. Опис методів і техніê отримання інформації 
Методом зборó інформації бóло обрано (ретроспеêтивне) 

ãлибинне інтерв’ю. Це яêісний метод, яêий передбачає опитó-
вання респондента за сêладеним наперед заãальним планом з 
певними тематичними блоêами, яêі відображають основó заці-
êавлення дослідниêа, та виділеними запитаннями, що передба-
чають отримання детальнішої інформації. Переваãою цьоãо 
методó є етичність способó зборó інформації, яêа забезпе-
чóється дозволом респондента на виêористання матеріалів 
інтерв’ю. Крім тоãо, розмова інтерв’юера з респондентом віч-на-
віч забезпечóє вільніше висловлювання респондентом своїх 
дóмоê і позицій ніж, до приêладó, ó ході фоêóс-ãрóпової дисêóсії, 
êоли можливий таêож тисê одних óчасниêів на інших. Перева-
ãами таêоãо методó є таêож êерóвання інтерв’юера процесом 
зборó інформації, що дозволяє отримати саме тó інформацію, 
яêа потрібна для дослідження. 

Під час виборó методó зборó інформації беремо до óваãи і 
йоãо недоліêи, яê наприêлад, неприродність спілêóвання через 
присóтність диêтофона та визначення теми розмови, а таêож 
можливі зайві вияви емоцій респондента через відсóтність 
додатêових стримóючих фаêторів (наприêлад, інших респон-
дентів, яê ó випадêó фоêóс-ãрóпової дисêóсії). 

2.2. Принцип відборó óчасниêів дослідження 
Пошóê респондентів для дослідження здійснювався за 

цільовим відбором, за допомоãою методó êвот. Зãідно цьоãо 
методó вводяться певні параметри відборó óчасниêів, а саме: 
досвід проживання в сім’ї, чиї батьêи (або один з них) працю-
вали за êордоном в період їх дитинства; віê респондента – ó 
зв’язêó з недосяжністю респондентів до інтерв'ю залóчалися 
діти віêом 16 – 25 роêів, яêі вже моãли самі поãодитись чи не 
поãодитись на óчасть в дослідженні; термін перебóвання батьêів 
чи одноãо з них за êордоном – мінімальний термін 5 роêів. 

Кільêість респондентів залежатиме від рівня та яêості 
інформаційноãо наповнення зібраних інтерв’ю. Інтерв’ю збира-
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тимóться до досяãнення таê званої точêи сатóрації, тобто, певної 
межі êоли êожне настóпне інтерв’ю не даватиме нової інфор-
мації і відпаде необхідність пошóêó нових респондентів. 

2.3. Часові рамêи дослідження 
Підãотовчий етап – проведення пілотажноãо дослідження, 

êориãóвання та редаãóвання інстрóментарію дослідження 
(вересень 2016 ріê). 

Польовий етап – пошóê та проведення інтерв’ю із респон-
дентами (жовтень-листопад 2016 ріê). 

Постпольовий етап – процес трансêрибóвання, опрацю-
вання матеріалів дослідження (січень-травень 2017 ріê). 

2.4. Об´рóнтóвання лоãіêи і методó аналізó даних 
На етапі первинноãо аналізó матеріалів дослідження засто-

совóється первинний опис даних та êодóвання. Спочатêó виді-
ляються сеêвенції – одиниці майбóтньоãо аналізó, яêі мають 
внóтрішньо сформóльований сюжет. В свою черãó, первинне 
êодóвання передбачає об’єднання одиниць аналізó в більш 
заãальнó êатеãорію з êоротêою та зрозóмілою назвою. 

На настóпномó етапі проводиться êласифіêація даних в 
певні наóêові êатеãорії та підêатеãорії. А зãодом відбóвається 
пошóê зв’язêів між êатеãоріями, на основі яêих вибóдовóються 
êластери та формóється певна êонцепція. 

2.5. Оêреслення êритеріїв оцінювання надійності та 
валідності дослідження 

Надійність інформації може забезпечóватись через спів-
ставлення даних з різних досліджень. Зоêрема, виêористано 
«тріанãóляцію» – поєднання різних даних, різних джерел щодо 
досліджóваної тематиêи для тоãо, щоб óниêнóти óпередження.  

2. 6. Об´рóнтóвання етичних засад проведення 
дослідження 

Під час інтерв’ю з респондентом підписóється двостороння 
óãода – інформована зãода, яêа ãарантóє респондентó дотри-
мання йоãо прав та, зоêрема, виêористання наданих матеріалів 
лише в наóêових цілях. Таêож інформована зãода надає 
респондентó можливість висловити особисті побажання щодо 
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виêористання матеріалів дослідження, змінити ім'я та прізвища, 
адреси проживання, êонтаêтноãо телефонó. 

Інформована зãода підписóється ó двох еêземплярах, один 
залишається ó респондента, а інший – ó інтерв’юера. 

2.7. Дослідницьêа саморефлеêсія  
Діти трóдових міãрантів є доволі специфічною êатеãорією 

сóспільства. Томó досліджóючи її потрібно бóти дóже обереж-
ним та êомпетентним, щоб не зачепити їх внóтрішній стан. Вони 
можóть бóти заêритими і не завжди ãоворити правдó, адже 
інтерв’юер людина стороння, не з їхньоãо оточення.  

Таêож, важливо правильно зрозóміти та інтерпретóвати 
відповіді респондентів, тобто зменшити до мінімóмó сóб’єêтив-
ність дóмоê дослідниêа. Потрібно опиратись не на власний 
досвід та знання про данó êатеãорію із сóспільноãо оточення, а 
саме на відповіді респондента, адже від точêи зорó дослідниêа 
бóдóть залежати надійність та віроãідність даних. 

2.8. Запитальниê для проведення ãлибинноãо інтерв’ю  

ВСУПНЕ СЛОВО ІНТЕРВ’ЮЕРА  
Доброãо дня! Бóдемо вдячні, яêщо Ви відповісте на 

поставлені запитання інтерв’ю та ãарантóю, що ці 
відповіді не бóдóть розãолошóватися, а виêористовóвати-
мóться лише в наóêових цілях. Вони бóдóть цілêовито 
êонфіденційними та анонімними. Яêщо Ви не бажатимете 
відповідати на певні запитання, Ви маєте на це право. 
Таêож хочó підêреслити, що не існóє правильних або 
неправильних відповідей на поставлені запитання, томó 
відповідаючи на них êерóйтесь, бóдь ласêа, виêлючно 
власною дóмêою. Бóдь-яêа Ваша дóмêа є дóже важливою для 
дослідження наслідêів трóдової міãрації. 

БЛОК «ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ» 
1. Розêажіть, бóдь ласêа, трохи про себе? (яê звати, чим 

займаєтесь? тощо) 
2. Розêажіть, бóдь ласêа, про своїх батьêів? (яêа освіта і де 

працювали до виїздó за êордон) 
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3. Хто з Ваших батьêів працює чи працював за êордоном? У 
яêій êраїні? 

4. Сêільêи Вам бóло роêів, êоли батьêо (мати) поїхав (поїхала) 
за êордон? 

5. Приãадайте, бóдь ласêа, той період ó Вашомó житті, êоли 
мама (батьêо) виїхала (виїхав) за êордон. Чи пам’ятаєте Ви, 
чомó батьêо (мати) поїхав (поїхала) працювати за êордон, 
тобто яêі бóли причини (обставини) виїздó? 

6. Рішення про міãрацію приймав (приймала) батьêо (мати) 
самостійно чи це обãоворювалося з Вами та іншими членами 
родини? 

7. Яê саме Ви відреаãóвали на новинó щодо від’їздó батьêа 
(матері)? Чи не бóли Ви проти? 

8. Сêільêи часó батьêо (мати) óже працює чи пропрацював 
(пропрацювала) за êордоном? 

9. Хто безпосередньо опіêóється Вами на даний час?  
10. Чи виниêають ó Вас яêісь проблеми з Вашими теперішніми 

опіêóнами? (яêщо респондент відповів «таê» - óточнити яêі і 
через що) 

БЛОК «КОМУНІКАЦІЯ» 
11. Яê часто батьêо (мати) приїжджає додомó? 
12. Коли Ви бачили батьêа (матір) останній раз? 
13. Коли передбачається настóпна зóстріч? 
14. Чи підтримóєте Ви зв'язоê з батьêом (матір’ю)? Яêий саме? 

(óточнити Skype, телефон тощо). 
15. Чи відвідóвали Ви бодай раз батьêа (матір) за êордоном? 
16. Яê часто Ви спілêóєтеся з батьêом (матір’ю)? (óточнити, 

сêільêи разів на тиждень, сêільêи часó на день) 
17. Чи вистачає Вам цьоãо часó для спілêóвання з батьêом 

(матір’ю)? 
18. Про що переважно розмовляєте? 

БЛОК «ЕМОЦІЙНИЙ ЗВ'ЯЗОК» 
19. Чи відчóваєте Ви, що Ваша сім’я не є повною через відсóт-

ність батьêа (матері)? Яê саме це проявляється? 
20. Очевидно, що Вам браêóє батьêа (матері) вдома. В чомó 

саме це проявляється? 
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21. Чи відчóваєте Ви себе самотніми через відсóтність батьêа 
(матері)? 

22. Чи відчóваєте Ви браê (нестачó) любові через відсóтність 
батьêа (матері)? 

23. Чи не має ó Вас таêоãо відчóття, що між Вами та Вашим 
батьêом (матір’ю) з êожним подальшим роêом йоãо (її) 
перебóвання за êордоном втрачається емоційна близьêість 
та взаєморозóміння? 

24. Приãадайте, бóдь ласêа, випадоê чи випадêи, êоли Ви ãостро 
відчóли відсóтність батьêа (матері). 

25. Чи знайшлася в той момент людина, яêа змоãла, бодай 
яêоюсь мірою, підтримати Вас? Хто бóла ця людина? Яê їй 
це вдалося? 

26. Чи змоãла заãалом бабóся з дідóсем (або інші опіêóни, яêих 
назвав респондент) замінити Вам батьêа (матір)? 

27. Чи можете Ви назвати êонêретно людинó, яêа є дóже схо-
жою до Вашоãо батьêа (матері) і може Вам йоãо (її) 
замінити? 

28. Чи можете Ви довірити свої таємниці, яêі довіряли своãо 
часó батьêó (матері) людині, яêа зараз займається Вашим 
вихованням?  

29. Яêщо ó Вас виниêають трóднощі, до êоãо в першó черãó Ви 
звертаєтеся за порадою? 

30. Чи не відчóваєте Ви своєї провини в томó, що батьêо (мати) 
бóв змóшений (бóла змóшена) поїхати за êордон задля 
поêращення Вашоãо теперішньоãо та майбóтньоãо? 

БЛОК «НАВЧАННЯ» 
31. Чи поãіршилася своãо часó Ваша óспішність в шêолі (нав-

чальномó заêладі) після від’їздó батьêа (матері) за êордон? 
32. Сêажіть, чи пропóсêали Ви своãо часó заняття ó шêолі (нав-

чальномó заêладі) без поважних причин, осêільêи мати 
(батьêо) це не êонтролювали? 

33. Хто допомаãав робити Вам óроêи, êоли виниêали яêісь 
трóднощі? 

34. Хто здійснював безпосередній êонтроль за Вашою 
óспішністю в навчанні? 
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35. Чи збільшилася своãо часó êільêість записів ó Вашомó щоде-
нниêó про поãанó поведінêó після від’їздó батьêа (матері)? 

36. На яêій формі навчання Ви навчаєтеся (навчалися): платній 
чи державній? 

Запитання тільêи для тих стóдентів, яêі навчаються 
(навчалися) на платній формі навчання: 

37. Яêа вартість Вашоãо навчання за ріê? 

БЛОК «МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» 
38. Чи поêращилося матеріальне становище Вашої сім’є та 

Ваше зоêрема, після тоãо, яê батьêо (мати) почав (почала) 
присилати зароблені êошти за êордоном додомó? 

39. Чи відчóвали Ви, що Ваші можливості зросли після тоãо, яê 
батьêо (мати) почав (почала) присилати зароблені êошти за 
êордоном додомó? В чомó це проявляється? 

40. Чи можна ãоворити про те, що ó Вас бóли (є) більше 
êишеньêових ãрошей порівняно з Вашими однолітêами, чиї 
батьêи працюють на Уêраїні?  

41. Чи немає ó Вас таêоãо відчóття, що Ваш батьêо (Ваша мати) 
перетворився (перетворилася) на спонсорів для Вас?  

42. Яê Ви виêористовóєте (виêористовóвали) ãроші, яêі Вам 
виділяє (виділяли) батьêо (мати)? 

43. Яê Ви вважаєш, жертва батьêа (матері) є виправданою? 
(мається на óвазі, чи варто поêидати дітей заради матеріаль-
ноãо збаãачення?) 

44. Чи ãотові Ви віддати певні матеріальні предмети, залишивши 
собі достатній мінімóм для життя, в обмін на повернення 
батьêа (матері)? 

БЛОК «КОНТРОЛЬ» 
45. Чи можеш Ви сêазати, що êонтроль батьêів бóв сильнішим, 

ніж êонтроль людини, яêа займалася Вашим вихованням? 
46. Чиї слова чи поради для Вас бóли більш авторитетними: бать-

êа (матері) чи тих людей, яêі займалися Вашим вихованням? 
47. Чи Ви завжди виêонóвали те, що ãоворив Вам батьêо 

(мати)? (мається на óвазі по телефонó чи по Skype) 
48. Чи Ви завжди виêонóвали те, що ãоворили Вам люди, яêі 

займалися Вашим вихованням? 
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БЛОК «РІЗНЕ» 
49. Чи змінилося щось в орãанізації побóтó Вашої сім’ї після 

від’їздó батьêа (матері)? 
50. Хто зараз виêонóє обов’язêи батьêа (матері)? 
51. Хто переважно êóпóвав Вам одяã? 
52. Чи не бóло ó Вас таêоãо відчóття, що, ó зв’язêó з міãрацією 

батьêа (матері), Ви дорослішали набаãато швидше, порів-
няно з однолітêами, чиї батьêи працювали на Уêраїні? 

53. Чи не бóло ó Вас таêоãо відчóття, що, ó зв’язêó з міãрацією 
батьêа (матері), збільшилася Ваша відповідальність за 
власне життя?  

54. Чи знайомі Вам випадêи нещироãо співчóття Ваших дрóзів 
та знайомих, вчителів через відсóтність батьêа (матері)? 

55. Чи планóєте Ви в майбóтньомó заробляти ãроші таê, яê Ваш 
батьêо (мати), тобто за êордоном? 

56. Дóже часто дітей, батьêи яêих працюють за êордоном, нази-
вають «соціальними сиротами» (яêщо респондент не знає 
значення цьоãо слова, то додати, що це діти, яêі при 
живих батьêах позбавлені їх повноцінноãо піêлóвання). 
Сêажіть, бóдь ласêа, що Ви дóмаєте з цьоãо приводó? Чи 
взаãалі зãідні з ним? І, виходячи з Вашоãо власноãо досвідó, 
чи вважаєте Ви, що є реальні підстави таê ãоворити? 

57. Природніми êрóãлими сиротами вважають тих дітей, ó яêих 
померло обоє батьêів. Яê Ви вважаєте, для тоãо, щоб 
називати дітей трóдових міãрантів «соціальними сиротами» 
обов’язêова відсóтність обох батьêів чи навіть êоãось 
одноãо? Яêщо таê, то êоãо саме? 
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2.9. Інформована зãода 

Респондент  
Ім’я, прізвище __________________________________________ 
Контаêтна адреса ______________________________________ 
Контаêтний телефон ____________________________________ 
 

Інтерв’юер 
Ім’я, прізвище __________________________________________ 
Контаêтна адреса ______________________________________ 
Контаêтний телефон ____________________________________ 
 

Побажання респондента щодо óмов виêористання даних 
інтерв’ю:  
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
Зобов’язання інтерв’юера: 

“Я ãарантóю, що інформація, отримана в резóльтаті прове-
дення інтерв’ю, бóде виêористана виêлючно для наóêово-
дослідницьêих потреб з дотриманням всіх особистих прав та 
інтересів респондента”. 
 
Дозвіл респондента: 

“Я, ____________________________________________________, 
дозволяю виêористовóвати матеріали проведеноãо інтерв’ю ó 
відповідності з виêладеними вище зобов’язаннями інтерв’юера 
та моїми побажаннями”. 
 
Респондент _________________                               _______________ 
                                  підпис респондента                                                        дата     
 
Інтерв’юер  _________________                               _______________ 
                                  підпис респондента                                                        дата     
 



²ËÈÊ Õðèñòèíà Âàñèë³âíà êàíäèäàò ñîö³îëîã³÷íèõ íàóê,
àñèñòåíò êàôåäðè ñîö³îëîã³¿, çàâ³äóâà÷ Öåíòðó ìîí³òîðèíãó
Ëüâ³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà.
Àâòîð 15 íàóêîâèõ ïóáë³êàö³é ç³ ñîö³îëîã³¿.

–

Ñôåðà íàóêîâèõ çàö³êàâëåíü: òðóäîâà ì³ãðàö³ÿ, ïðîáëåìè
ä³òåé òðóäîâèõ ì³ãðàíò³â, òðàíñíàö³îíàëüíà ì³ãðàö³ÿ,
ñîö³àëüíå ñèð³òñòâî, ñîö³îëîã³ÿ ñ³ì'¿, ñîö³îëîã³ÿ äèòèíñòâà.

ÊÎÂÀË²ÑÊÎ Íàòàë³ÿ Âîëîäèìèð³âíà –
äîêòîð ñîö³îëîã³÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð êàôåäðè ñîö³îëîã³¿
Ëüâ³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà.
Àâòîð 150 íàóêîâèõ ³ íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íèõ ïóáë³êàö³é ç³
ñîö³îëîã³¿, ó òîìó ÷èñë³ º àâòîðîì òà ñï³âàâòîðîì  ìîíîãðàô³é
"Ðåã³îíàëüíà òðóäîâà ìîá³ëüí³ñòü" (2002), "Íîâûå ñîöèàëü
íûå íåðàâåíñòâà" (2006), "Ñó÷àñíå óêðà¿íñüêå ñóñï³ëüñòâî:
ñòðàòèô³êàö³éíèé âèì³ð âåëèêîãî ì³ñòà" (2006), "Êîìåðö³éíà
ðåêëàìà ³ ñïîæèâàííÿ: ñîö³îëîã³÷íèé äèñêóðñ" (2017),
"²äåíòè÷íîñò³ íàðîä³â Öåíòðàëüíî-Ñõ³äíî¿ ªâðîïè" (2018).
Íàâ÷àëüí³ ïîñ³áíèêè: "Îñíîâè ñîö³àëüíî¿ ñòðàòèô³êàö³¿"

(2007, 2009), "Ñîö³îëîã³ÿ òà ïñèõîëîã³ÿ" (2009); "Ñîö³îëîã³ÿ" (2011), "Ñîö³îëîã³ÿ:
ðîáî÷³ ïðîãðàìè äëÿ ï³äãîòîâêè áàêàëàâð³â" (2011), "Ñòðàòèô³êàö³éíèé àíàë³ç
ñó÷àñíîãî ñóñï³ëüñòâà" (2012), "Ñîö³îëîã³ÿ: â³äïîâ³ä³ íà ïèòàííÿ åêçàìåíàö³éíèõ
á³ëåò³â" (2012), "Îñíîâè åêîíîì³÷íî¿ ñîö³îëîã³¿" (2016).

-

Ñôåðà íàóêîâèõ çàö³êàâëåíü: ñîö³àëüíà ñòðàòèô³êàö³ÿ òà íåð³âí³ñòü; òðóäîâà
ìîá³ëüí³ñòü òà ì³ãðàö³ÿ; æèòòºâ³ ñòðàòåã³¿ òà ñïîñ³á æèòòÿ; ìåòîäîëîã³ÿ òà ìåòîäèêà
ñîö³îëîã³÷íîãî äîñë³äæåííÿ; àêòóàëüí³ ïðîáëåìè åêîíîì³÷íî¿ ñîö³îëîã³¿ ó öàðèí³
ðåêëàìè ³ ñïîæèâàííÿ, ìîí³òîðèíã ³ îö³íêà ñîö³àëüíèõ ïðîåêò³â ³ ïðîãðàì.
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