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СОЦІАЛЬНЕ СИРІТСТВО ЯК ОДИН ІЗ НАСЛІДКІВ ІСНУВАННЯ 

ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ СІМЕЙ  

 

Чорноока нічка розплітає коси, 
Чую мамин голос – вибігаю боса. 
– Де ти? Озовися! – вночі я благаю – 
У світах далеких долю заробляєш. 
Полечу-полечу я за океани, 
Пригорнуся серцем я до тебе, мамо. 
Не сивій за щастя на чужій чужині, 
Мамо, так потрібна ти своїй дитині. 

 

Наталя Муляк 
(16 р., Обласний ліцей-інтернат для 
обдарованих дітей з сільської 
місцевості, м. Івано-Франківськ) [3, 89] 

 

Можна констатувати, що післѐ розпаду СРСР на арену світових 
міграційних процесів, різних за своїм характером та векторами 
спрѐмуваннѐ, Україна вийшла непідготовленоя. Упродовж першого 
десѐтиліттѐ реформ процес неконтрольованих ринкових 
трансформацій супроводжувавсѐ ѐк кількісними, так і ѐкісними 
змінами попиту на праця, що призвели в цілому до погіршеннѐ 
можливостей реалізації трудового потенціалу суспільства, а також, що 
дуже суттюво, девальвації моральних цінностей та поширеннѐ 
правового нігілізму серед широких верств населеннѐ. Внаслідок 
системної кризи та повної дезорганізації виробництва, пов’ѐзаної з 
порушеннѐм традиційних господарських зв’ѐзків, припиненнѐм 
діѐльності неконкурентоспроможних у нових економічних умовах 
підприюмств, істотно скоротивсѐ попит на праця, виникла 
заборгованість з виплати заробітної плати, суттюво змінились умови 
зайнѐтості населеннѐ, відбулось скороченнѐ зайнѐтості на постійній 
основі, розширеннѐ тимчасових форм найму, поширеннѐ неповної та 
неформальної зайнѐтості та інших ѐвищ, що криять у собі низку загроз 
длѐ ѐкості потенціалу ѐк окремо взѐтого індивіда, так і лядського 
потенціалу України в цілому. 
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Нестабільність у трудових відносинах, посиленнѐ загрози 
бідності внаслідок утрати робочого місцѐ та трудового доходу, 
достатнього длѐ життюзабезпеченнѐ власної сім’ї, викликали хвиля 
масового стихійного перерозподілу працівників не тільки між 
підприюмствами різних форм власності, сферами економічної 
діѐльності, але й між регіонами України, країнами пострадѐнського 
простору та далекого зарубіжжѐ. За відсутності соціально-економічних 
амортизаторів, розрахованих на пом’ѐкшеннѐ наслідків вивільненнѐ 
частини працяячих у період кризового спаду виробництва, процес 
адаптації до ринкових умов супроводжувавсѐ активізаціюя трудової 
міграції населеннѐ, передусім за кордон. 

За даними Державної служби статистики України, станом на 
1 груднѐ 2011 року чисельність населеннѐ України становила 45 млн. 
644 тис. мешканців. Населеннѐ України скорочуютьсѐ на 330 000 осіб 
щорічно *9+. За даними Представництва Міжнародної організації з 
міграції, в Україні рівень безробіттѐ за методологіюя МОП (у 
середньому на 2010 р.): 8 % робочої сили. Рівень безробіттѐ зріс із 
6,8 % у 2006 р. до 8,1 % у 2010 р. У 2010 р. 545 000 українських 
громадѐн було зареюстровано безробітними. Якби працевлаштуваннѐ 
за кордоном було неможливим, то рівень безробіттѐ в Україні в 
2008 р., за певними оцінками, зріс би у 1,5 рази. Імміграціѐ може 
розглѐдатисѐ ѐк вагома альтернатива длѐ зменшеннѐ тиску на 
місцевому ринку праці. Мігранти не відвідуять батьківщину через 
неможливість знайти іншу (кращу) роботу – 40 % [1, 89]. 

Можна стверджувати, що офіційні дані недооціняять навіть 
масштаби легальної міграції, адже фіксуять лише тих українських 
трудових мігрантів, ѐкі були працевлаштовані офіційними 
посередницькими структурами. За різними експертними оцінками, 
сьогодні за кордоном працяю від 3 млн. до 7 млн. громадѐн України. 

Дані демографічної статистики свідчать, що найбільші міграційні 
втрати населеннѐ України упродовж останнього міжпереписного 
періоду стосуятьсѐ саме економічно активних вікових контингентів – 
чоловіків та жінок у віці від 20 до 49 років. Так, у структурі втрат 
населеннѐ України за віковими групами внаслідок міграцій за 1989–
2001 рр. частка чоловіків у віці 20–49 років склала 81,7 %, жінок у віці 
20–49 років – 38,4 % *6, 130+. Дослідженнѐ свідчать, що переважна 
більшість мігрантів не планую залишатись у країні перебуваннѐ і 
повертаютьсѐ на батьківщину. Переважна кількість емігранток (60,1 %) – 
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одружені і залишили вдома сім’я. Наслідком цього ю те, що діти з сімей 
емігрантів залишаятьсѐ у неповних сім’ѐх без достатньої, такої 
необхідної батьківської уваги або й зовсім без батьківського 
піклуваннѐ, перебуваячи у сім’ѐх родичів або у закладах інтернатного 
типу. В таких випадках ми маюмо справу із таким ѐвищем, ѐк 
«соціальне сирітство». Це понѐттѐ трактуютьсѐ ѐк «соціальне ѐвище, 
обумовлене ухиленнѐм або усуненнѐм батьків від виконаннѐ ними 
своїх батьківських обов’ѐзків по відношення до своїх неповнолітніх 
дітей і, ѐк наслідок, відсутність потрібної турботи про дитину й умов 
длѐ повноцінного фізичного, емоційного й соціального розвитку». Такі 
батьки не дбаять про вихованнѐ своїх дітей, ю байдужими до їх долі *4, 
175]. Соціальні сироти – це особлива соціально-демографічна група 
дітей, ѐкі внаслідок соціальних, економічних, та морально-
психологічних причин лишились сиротами при живих батьках, ѐкі з 
різних причин не займаятьсѐ вихованнѐм дитини і не піклуятьсѐ про 
неї. При психологічному трактуванні цього ѐвища враховуять 
суб’юктивні відчуттѐ дитини, коли вона почуваю себе одинокоя: 
соціальні сироти – це діти, ѐким не вистачаю близького емоційного 
зв’ѐзку з батьками, у взаюмних стосунках переважаю холод, байдужість, 
а іноді навіть ворожість. За визначеннѐм ЮНІСЕФ (Дитѐчого фонду 
ООН), до соціальних сиріт («дітей вулиці») належать:  

 діти, ѐкі не спілкуятьсѐ з власними родинами і живуть у 
тимчасових сховищах (закинутих будівлѐх тощо), або не 
маять взагалі постійного сховища і кожен день ночуять 
будь-де; першочерговими потребами їх ю фізіологічне 
виживаннѐ і пошук житла; 

 діти, ѐкі підтримуять контакт із сім’юя, але через бідність, 
перенаселеність, різні види експлуатації та зловживань 
стосовно них проводѐть більшу частину днѐ, а іноді і ночі 
на вулиці; 

 діти – вихованці інтернатів та притулків, ѐкі через різні 
причини втекли з них і перебуваять на вулиці. 

Вчені називаять багато причин виникненнѐ соціального 
сирітства. Зважаячи на це, доцільноя видаютьсѐ їх класифікаціѐ. 
Виходѐчи з того, що середовищем поѐви соціальних сиріт ю сім’ѐ, 
класифікація причин виникненнѐ соціального сирітства доцільно 
проводити, на нашу думку, за двома критеріѐми. До першої групи слід 
віднести фактори, що здійсняять зовнішній негативний вплив на сім’я, 
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а до другої – внутрішні негативні чинники, що можуть з’ѐвитисѐ в 
середовищі сім’ї, в тому числі і внаслідок впливу зовнішніх факторів. 

Зовнішні причини виникненнѐ соціального сирітства зумовлені 
соціально-економічними умовами, що складаятьсѐ в державі. Длѐ них 
ю характерними такі ознаки, ѐк об’юктивність виникненнѐ, залежність 
безпосередньо від держави. До таких причин слід зарахувати інфлѐція, 
безробіттѐ, трудову міграція, економічну нестабільність, бідність, 
зростаннѐ злочинності, збройні конфлікти, злочинні акти тощо *8, 4+.  

Внутрішні причини виникненнѐ соціального сирітства, на відміну 
від зовнішніх, утворяятьсѐ безпосередньо в середовищі сім’ї. Длѐ них 
ю характерними такі основні ознаки, ѐк суб’юктивність виникненнѐ і 
існуваннѐ та залежність від зовнішніх негативних факторів. Їх поѐва 
здебільшого зумовлена внутрішніми сімейними проблемами. Проте і 
зовнішні фактори (несприѐтлива соціально-економічна ситуаціѐ в 
державі, безробіттѐ тощо) часто стаять каталізаторами негативних 
процесів всередині сім’ї.  

У цій статті ми зупинимось власне на одній з причин виникненнѐ 
соціального сирітства – це трудова міграціѐ. 

Отже, що ж таке сім’ѐ та ѐке значеннѐ маю сім’ѐ на формуваннѐ 
особистості дитини? 

Сім’ѐ – вид соціальної спільності, найважливіша форма 
організації особистого побуту, заснована на подружньому соязі і 
родинних зв’ѐзках, тобто на багатобічних відносинах між чоловіком і 
дружиноя, батьками і дітьми, братами і сестрами, що живуть разом і 
ведуть загальне господарство. 

Безперечним ю той факт, що вплив сім’ї на дитину домінуячий, 
унікальний, а багато в чому й незамінний. Формуваннѐ особистості 
відбуваютьсѐ в природних умовах, вихователі тут – найближчі й 
найдорожчі длѐ дитини ляди, з ѐкими вона постійно спілкуютьсѐ і ѐким 
повністя довірѐю. Саме в сім’ї беруть початок світоглѐд, ідейні й моральні 
переконаннѐ, етичні й естетичні ідеали і смаки, норми поведінки, трудові 
навички, ціннісні оріюнтації; дитина вперше долучаютьсѐ до рідної мови, 
історії та культури свого народу, його традицій, звичаїв, обрѐдів, усього 
укладу життѐ. Сім’ѐ ю запорукоя її психічного здоров’ѐ. 

З точки зору соціальної психології, сім’ѐ за структуроя, 
функціѐми та іншими ознаками ю специфічноя виховноя інституціюя. 
Це спільність рідних і близьких лядей, зайнѐтих різноманітними 
видами діѐльності й спілкуваннѐ, ѐкі переважно спрѐмовані на 
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виробленнѐ суспільно необхідних цінностей. Як усѐкий колектив, сім’ѐ 
може успішно функціонувати та розвиватисѐ лише за наѐвності у її 
членів спільних інтересів, усвідомляваних цілей.  

Сфера життюдіѐльності сім’ї, безпосередньо пов’ѐзана з 
задоволеннѐм визначених потреб її членів, називаютьсѐ функціюя. 
Функцій сім’ї стільки, скільки видів потреб у стійкій, повторяваній 
формі вона задовольнѐю. Одніюя з провідних функцій сім’ї ю виховна, 
ѐка маю на меті здійсненнѐ соціалізації дитини і вихованнѐ дітей аж до 
досѐгненнѐ ними соціальної зрілості. Під вихованнѐм розуміять 
систему цілеспрѐмованого впливу на особистість з метоя 
прищепленнѐ їй певних моральних норм і зразків поведінки, а також 
певних морально-психологічних і фізичних ѐкостей. Виховувати – це 
значить направлѐти розвиток суб’юктивного світу дитини, з одного 
боку, діячи відповідно до того морального зразка, що втіляю вимоги 
суспільства до зростаячої дитини, а з іншого боку, переслідуячи мету 
максимального розвитку індивідуальних особливостей кожної дитини 
*7, 154+. Слід наголосити на тому, що виховую не тільки і не стільки сам 
виховний процес, а ті щоденні, конкретні взаюмини, під час ѐких дитина 
день за днем вбираю в себе і активно переосмисляю лядські цінності, 
оріюнтації, способи поведінки, сутність ставлень до ѐвищ життѐ і до 
себе самої. Звичайно, у разі відсутності одного з батьків поруч про такі 
взаюмини та такий виховний процес мова йти не може. 

Сім’ѐ ю природним середовищем формуваннѐ особистості. 
Такий висновок ґрунтуютьсѐ на низці переконливих фактів. Насамперед, 
сім’ѐ забезпечую: природність процесу вихованнѐ; емоційний контакт 
дитини з дорослими членами родини, ѐкий ґрунтуютьсѐ на довірі; 
вихованнѐ в такому мікросередовищі, ѐке найповніше відповідаю 
вимозі поступового залученнѐ дитини до соціального життѐ; тривалість 
виховного впливу батьків; інтегративний характер вихованнѐ; 
індивідуальний підхід до кожної дитини; взаюмозацікавленість у 
стосунках; сприѐю формування позитивної самооцінки, здатності 
вільно виражати свої можливості, реалізовувати свої творчі здібності; 
контроль за негативними проѐвами серед дітей, за негативними 
впливами на них ѐк внутрішніх, так і зовнішніх факторів – однолітків, 
засобів масової інформації, мистецтва, молодіжної субкультури тощо 
*5, 40+. Всього цього дитина позбавлена у разі наѐвності батьків-
емігрантів, виховуячись у транснаціональних сім’ѐх.  

У випадку дітей із сімей трудових мігрантів маюмо справу із 
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неповними сім’ѐми. У таких сім’ѐх діти втрачаять батьківське 
піклуваннѐ і не отримуять повноцінного вихованнѐ. У неповній сім’ї 
процес вихованнѐ ускладняютьсѐ, оскільки діти значну частину часу ю 
бездоглѐдними, неконтрольованими, перебуваять на вулиці, нерідко 
потраплѐять у небезпечне середовище спілкуваннѐ та піддаятьсѐ 
негативному впливу цього середовища. 

Одніюя з основних проблем неповної сім’ї ю відчуттѐ родинного 
дискомфорту, ѐке переживаять діти. Надзвичайно важливе значеннѐ 
длѐ формуваннѐ життювих установок дитини та її психічного здоров’ѐ 
маять передусім взаюмини між самими батьками, оскільки в них 
віддзеркаляютьсѐ загальний дух сімейних стосунків, спрѐмованість 
життюдіѐльності сім’ї, її моральна сфера. Відсутність батька (або матері) 
призводить до того, що у дитини розвиваютьсѐ рѐд комплексів, 
пов’ѐзаних з неповноцінністя, відсутністя внутрішньої гармонії. Діти з 
таких сімей відчуваять себе обділеними долея, у них з’ѐвлѐютьсѐ 
заздрість до дітей, у ѐких ю хороші, дружні сім’ї. Дослідники 
стверджуять, що такі діти відчуваять нестачу лябові і приречені на 
самотність. Зрозуміло, що усе це негативно впливаю на психічне 
здоров’ѐ дітей. 

Ось ѐк пише про маму, ѐка перебуваю за кордоном, її донька 
(дівчинка навчаютьсѐ у Державній українській гімназії ім. Р. Завадовича, 
м. Зборів Тернопільської області):  
 

«Мамо, повертайся! 
...Моѐ мама поїхала до Італії, коли мені було 6 років. Звичайно, час 

від часу вона приїжджала, але ненадовго. Коли вона їхала назад, сльози у 
мене текли рікоя. Мені було важко змиритисѐ з цим. Тоді ѐ ще нічого не 
вміла робити, але вчиласѐ сама від себе. Я дуже пишаласѐ своїми довгими 
косами, з ѐкими мені було дуже легко, коли мама була поруч. Але 
довелосѐ їх обрізати, щоб не тратити зранку багато часу на заплітаннѐ.  

Коли мама дзвонить, мені зразу хочетьсѐ плакати, бо вона так 
далеко. Я запитуя, коли вона приїде, але мама завжди відповідаю, що 
вже скоро. Рахуя місѐці, а вони тѐгнутьсѐ так довго... 

Кажуть, що Новий рік і Різдво – сімейні свѐта. У мене нема 
відчуттѐ, що ѐ мая сім’я, бо мами нема поруч. Я постійно думая про 
неї, її фотографії ѐ ношу у шкільному пеналі, у гаманці. Подивлясѐ на 
рідне обличчѐ – і стаю легше. Я дуже сумуя за мамоя. Коли вертаясѐ зі 
школи додому, то уѐвлѐя, що вона сидить на дивані, а ѐ біжу і обіймая 
її. Розумія, що це тільки мрії... 
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Я дуже лябля своя матуся і хочу, щоб вона швидше вернуласѐ 
до мене» [3; 16]. 

Ніщо і ніхто не замінить дитині повноцінну сім’я, спілкуваннѐ з 
батьками кожного днѐ, відчуттѐ захищеності, самодостатності та 
усвідомленнѐ того, що тебе ляблѐть. Тому проблему соціального 
сирітства через трудову міграція звичайно необхідно вирішувати на 
рівні формуваннѐ та виробленнѐ механізмів державної політики 
України щодо підвищеннѐ рівнѐ матеріального забезпеченнѐ 
населеннѐ, що можливе за умов створеннѐ робочих місць та 
адекватного життювим потребам розміру оплати праці; реалізаціѐ 
соціальних програм, спрѐмованих на матеріальну та соціальну 
підтримку сімей з дітьми, молодих сімей, неповних сімей; соціальна 
політика, спрѐмована на піднесеннѐ сімейних цінностей, формуваннѐ 
культу сім’ї, вихованнѐ в батьків відповідальності за виконаннѐ 
батьківських обов’ѐзків; боротьба з алкоголізаціюя та наркоманіюя – 
суттювим причинами безвідповідального батьківства, поширеннѐ 
соціального сирітства; зовнішньої трудової міграції, ѐка маю бути 
спрѐмована насамперед на створеннѐ соціально-економічних умов длѐ 
припиненнѐ відпливу українців за межі країни і рееміграції українських 
заробітчан, посиленнѐ соціального захисту громадѐн України, ѐкі 
працяять за кордоном, зменшеннѐ обсѐгів нелегальної міграції на 
основі формуваннѐ правових засад та економічних механізмів длѐ 
регуляваннѐ міграційних процесів, створеннѐ спільно з приймаячими 
країнами загальної системи та узгоджених механізмів трудової міграції, 
наданнѐ потокам трудових іммігрантів обмеженого, лише ѐкісно 
необхідного длѐ національного ринку праці характеру шлѐхом 
залученнѐ іноземних працівників з необхідним рівнем освіти та 
кваліфікації за заздалегідь встановленими квотами і укладеними 
контрактами, обмеженими в часі. Клячовим маю стати понѐттѐ 
збалансованої, організованої та гуманістичної міграційної політики. 
Ефективне управліннѐ процесами зовнішньої трудової міграції 
потребую об’юднаннѐ та координації зусиль держави, громадѐнського 
суспільства та соціально відповідального бізнесу.  
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