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ПП
о ста но вка проб ле ми. Су пе ре чли вість
су час но го ета пу роз вит ку ук ра їн сько -
го су спіль ства — ета пу со ці аль но�еко -
но міч ної транс фор ма ції — по ро джує
та ку гос тру со ці аль но�де мо гра фіч ну

проб ле му, як по ши рен ня со ці аль но го си ріт ства, без -
при туль ність та без до гляд ність час ти ни ді тей. Знач -
на кіль кість ді тей, по збав ле них бать ків сько го пік лу -
ван ня, у то му чис лі ді тей без пев но го міс ця про жи -
ван ня, є од ним із най біль ших ви кли ків не за леж ній
ук ра їн ській дер жа ві. Це один зі знач них про явів со -
ці аль но�де мо гра фіч ної кри зи, свід чен ня по гір шен ня
якос ті жит тя, роз ба лан со ва но сті ін сти ту ціо наль но -
го се ре до ви ща че рез не узго дже ність функ цій сім’ї та
ін ших су спіль них ін сти ту тів. І як що сьо го дні це
проб ле ма охо ро ни ди тин ства, за без пе чен ня гід них
умов ви хо ван ня і ут ри ман ня для всіх ді тей, то зав -
тра — це проб ле ма де фор ма ції тру до во го по тен ці -
алу, зни жен ня якос ті пев них йо го сег мен тів. Со ці -
алі за ція цих ді тей від бу ває ть ся в ати по вих умо вах,
во ни пе ре важ но по збав ле ні до сту пу до якіс ної про -
фе сій ної під го тов ки, і у май бут ньо му їм бу де важ ко
знай ти се бе на рин ку пра ці. Це ста не осо бис тою
проб ле мою для кож но го з них, а для дер жа ви — су -
спіль ною проб ле мою, осо бли во в умо вах де фі ци ту
ква лі фі ко ва них кад рів, який не од мін но ви ник не в
умо вах де по пу ля ції та при ваб ли во сті для гро ма дян
Ук раї ни рин ків пра ці роз ви ну тих кра їн.

Ана ліз остан ніх до слі джень і пуб лі ка цій. Проб -
ле ма без при туль но сті і без до гляд но сті час ти ни ді -
тей че рез її гос тро ту і ак ту аль ність дав но при вер тає
ува гу як дер жав них ус та нов, так і ши ро ких кіл гро -
мад сько сті. Ком плекс ний ана ліз ста ну цієї проб ле -
ми на кі нець ХХ сто річ чя здійс не но у Дер жав ній до -
по ві ді про ста но ви ще ді тей в Ук раї ні за під сум ка ми
1999 р. «Со ці аль ний за хист ді тей�си ріт і ді тей, по -
збав ле них бать ків сько го пік лу ван ня» (Ки їв, 2000).
На уко ві за са ди ана лі зу цьо го со ці аль но го фе но ме на
ви кла де ні у пра цях Ін сти ту ту де мо гра фії та со ці аль -
них до слі джень ім. М. В. Пту хи НАН Ук раї ни
«Шлюб, сім’я та ді то род ні орі єн та ції в Ук раї ні» та
«Сім’я та сі мей ні від но си ни в Ук раї ні: су час ний
стан і тен ден ції роз вит ку»1. Од нак не об хід но здійс -
ни ти ана ліз су час но го ста ну проб ле ми со ці аль но го
си ріт ства, оці ни ти її масш та би, тен ден ції змін і їх
при чи ни, а та кож ефек тив ність за хо дів дер жа ви що -
до по до лан ня цьо го яви ща.

Ме тою стат ті є ви зна чен ня при чин, на сам пе ред
де мо гра фіч них, ви ник нен ня проб ле ми со ці аль ного
си ріт ства, ана ліз су час но го ста ну цієї проб ле ми, тих
май бут ніх ри зи ків, які во на по ро джує, та шля хів її
ви рі шен ня.

Ви клад ос нов но го ма те рі алу. Зрос тан ня чи сель -
но сті ді тей — со ці аль них си ріт та ді тей без пев но го
міс ця про жи ван ня спос те рі гає ть ся в Ук раї ні з се ре -
ди ни 90�х ро ків ми ну ло го сто річ чя. Це пе рі од мак -

1 Шлюб, сім’я та ді то род ні орі єн та ції в Ук раї ні. — К. : АДЕФ — Ук раї на, 2008. — С. 14–18; Сім’я та сі мей ні від но си ни в Ук раї ні: су час -
ний стан і тен ден ції роз вит ку. — К. : ТОВ «Ос но ва — Принт», 2009. — С. 7–19.
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Ін сти тут де мо гра фії та со ці аль них до слі джень ім. М. В. Пту хи НАН Ук раї ни
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В стат ті до слі джую ть ся при чи ни по ши рен ня со ці аль но го си ріт ства в су час ній Ук раї ні, масш та би цієї проб ле -
ми, її еко но міч ні та де мо гра фіч ні на слід ки. Ана лі зує ть ся по лі ти ка дер жа ви що до змен шен ня не га тив них на слід ків
цьо го яви ща.

В ста тье ис сле дую тся при чи ны рас прос тра не ния со ци аль но го си рот ства в со вре мен ной Ук раи не, масш та бы
этой проб ле мы, ее эко но ми че ские и со ци аль ные по след ствия. Ана ли зи ру ет ся по ли ти ка го су дар ства по сни же нию
его не га тив ных по след ствий.

The article investigates the reasons for the spread of child social orphan in modern Ukraine, the magnitude of the prob-
lem, its economic and social consequences. The policies of the State to reduce its negative impacts.

Клю чо ві сло ва: ді ти�си ро ти; ді ти, по збав лені бать ків сько го пік лу ван ня; без при туль ні ді ти; со ціо па тич на
сім’я; не пов на сім’я; дер жав ні ін тер на тні за кла ди.
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2 Де мо гра фіч на кри за в Ук раї ні. Проб ле ми до слі джен ня, ви то ки, скла до ві, на пря ми про ти дії. — К. : Ін сти тут еко но мі ки НАН Ук раї ни,
2001. — С. 557.

3 За таб ли ця ми смерт но сті, по бу до ва ни ми фа хів ця ми Ін сти ту ту де мо гра фії та со ці аль них до слі джень ім. М. В. Пту хи НАН Ук раї ни.
4 За хист ді тей, які по тре бу ють осо бли вої ува ги су спіль ства. Ста тис тич ний бю ле тень. — К. : Держ ком стат Ук раї ни, 2009. — С. 12.

си маль но го за гос трен ня транс фор ма цій ної кри зи і,
від по від но, різ ко го по гір шен ня еко но міч ної, де мо -
гра фіч ної, со ці аль ної си ту ації в кра їні. Зни жен ня
жит тє во го рів ня на се лен ня, по си лен ня без ро біт тя,
при ско ре не май но ве і со ці аль не роз ша ру ван ня ста -
ли при чи ною фор му ван ня про шар ку со ціо па тич них
сі мей, для яких ха рак тер не за стій не без ро біт тя, зло -
вжи ван ня ал ко го лем, нар ко ма нія, на силь ство. Ці
сім’ї не ви ко ну ють сво їх обо в’яз ків з ут ри ман ня і ви -
хо ван ня ді тей, «виш тов ху ють» ди ти ну з ко ла сім’ї:
ди ти на або са ма по ки дає бать ків або втру чаю ть ся
дер жав ні служ би за хис ту прав ді тей. Слід під крес -
ли ти, що со ці аль но�еко но міч на кри за спри яла за гос -
трен ню в ці ро ки де мо гра фіч ної кри зи, тоб то де фор -
му ва ла ме ха нізм збе ре жен ня єд но сті якос ті й кіль -
ко сті від тво рен ня на се лен ня2: 1995–1996 рр. — це
пе рі од збіль шен ня смерт но сті і най гір ших за пе рі од
не за леж но сті по каз ни ків се ред ньої очі ку ва ної три -
ва ло сті жит тя при на ро джен ні (61,2–62,5 ро ку для
чо ло ві ків і 72,6–72,8 для жі нок)3; пе рі од зни жен ня
шлюб но сті й під ви щен ня роз лу чу ва но сті.

Са ме в цих не спри ят ли вих со ці аль но�еко но міч -
них і де мо гра фіч них умо вах по ча ла стрім ко зрос та -
ти кіль кість ді тей, по збав ле них бать ків сько го пік лу -
ван ня: ді тей�си ріт і со ці аль них си ріт, які пе ре бу ва ли
в ін тер на тних за кла дах та за кла дах со ці аль но го за -
хис ту ді тей, та ді тей без пев но го міс ця про жи ван ня,
так зва них «ді тей ву ли ці», кот рі за ймаю ть ся бро -

дяж ниц твом та жеб рац твом. За 1996 р. кіль кість ді -
тей, по збав ле них бать ків сько го пік лу ван ня, які на -
вча лись у шко лах і шко лах�ін тер на тах усіх ти пів та
ПТЗ, зрос ла май же на 20%, а тих, хто про жи вав у ди -
тя чих бу дин ках сфе ри управ лін ня МОН, бу дин ках
ди ти ни МОЗ і бу дин ках�ін тер на тах Мін пра ці, —
май же на 14%; у на ступ ні ро ки чи сель ність цих ді -
тей зрос та ла, хо ча річ ні тем пи цьо го зрос тан ня по -
сту по во змен шу ва лись (за 1997 р. від по від но на 12 і
9%, 1998 р. — 9 і 7% і т. д. (рис.1).

Для на дан ня до по мо ги без при туль ним ді тям по -
ча ла ство рю ва тись ме ре жа при тул ків для не пов но -
літ ніх, і тем пи роз ши рен ня цієї ме ре жі є свід чен ням
мас шта бів проб ле ми (табл. 1).

Точ на ста тис тич на ін фор ма ція про за галь ну кіль -
кість ді тей�си ріт і ді тей, по збав ле них бать ків сько го
пік лу ван ня, іс нує з 2003 р., ко ли бу ла за про ва дже на
від по від на ста тис тич на звіт ність. До цієї ка те го рії
від не се но ді тей, які за різ ни ми об ста ви на ми не мо -
жуть ви хо ву ва тись у влас ній сім’ї: ді ти�си ро ти
(бать ки яких по мер ли чи за ги ну ли) та ді ти, по збав -
ле ні бать ків сько го пік лу ван ня (бать ки яких по збав -
ле ні бать ків ських прав або ви зна ні без віс но від сут -
ні ми чи не діє здат ни ми, від бу ва ють по ка ран ня в міс -
цях по збав лен ня во лі чи пе ре бу ва ють під вар тою;
бать ки не ві до мі чи від мо ви лись від ди ти ни). Чи -
сель ність та ких ді тей в Ук раї ні на кі нець 2008 р. —
по ча ток 2009 р. ста но ви ла 103 542 осо би4.

Рис. 1. Роз по діл ді тей�си ріт та ді тей, по збав ле них бать ків сько го пік лу ван ня, 
за міс цем пе ре бу ван ня на кі нець ро ку та міс цем на вчан ня на по ча ток на вчаль но го ро ку, 

в Ук раї ні у 1995–2008 рр., осіб*

*Дже ре ло: Со ці аль ний за хист ді тей�си ріт і ді тей, по збав ле них бать ків сько го пік лу ван ня. Дер жав на до по відь про ста -
но ви ще ді тей в Ук раї ні. — К. : Укр. ін.�т соц. до слі джень, 2000; За хист ді тей, які по тре бу ють осо бли вої ува ги су спіль -
ства. Ста тис тич ний бю ле тень. — К. : Держ ком стат Ук раї ни, 2009.
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По сту по ве по кра щен ня со ці аль но�еко но міч ної
си ту ації в кра їні та ува га ор га нів вла ди до проб лем
ди тин ства в остан ні ро ки да ли пев ні по зи тив ні ре -
зуль та ти: як що за 2003–2006 рр. чи сель ність ді -
тей�си ріт та ді тей, по збав ле них бать ків сько го пік лу -
ван ня, зрос ла на 7%, то за 2007–2008 рр. — на 0,6%,
тоб то їх ня чи сель ність май же ста бі лі зу ва лась хо ча і
на ви со ко му рів ні. Од нак від нос ний по каз ник їх чи -
сель но сті (у роз ра хун ку на 100 000 ді тей ві ком
0–17 ро ків) про дов жує збіль шу ва тись (рис. 2.). За
2007–2008 рр. він зріс май же на 5%, а за весь пе рі од
спос те ре жен ня (2003–2008 рр.) — на 25% і на 1 січ -
ня 2009 р. ста но вив 1265 ді тей цієї ка те го рії на
100 000 ді тей кра їни, тоб то 1,3%.

Най біль ша кіль кість ді тей�си ріт та ді тей, по збав -
ле них бать ків сько го пік лу ван ня, про жи ває у До -
нець кій і Дніп ро пет ров ській об лас тях, що знач ною
мі рою обу мов ле но тим, що це най біль ші за чи сель -
ніс тю на се лен ня об лас ті Ук раї ни. Од нак за від нос -
ним по каз ни ком, який до зво ляє не йтра лі зу ва ти
вплив аб со лют ної чи сель но сті ди тя чих кон тин ген -

тів на се лен ня об лас тей, проб ле ма со ці аль но го си -
ріт ства ді тей є най більш гос трою на пів дні та пів -
ден но му схо ді кра їни: у Ми ко ла їв ській, Оде ській,
Херсон ській, За по різь кій, Кі ро во град ській, Дніп ро -
пет ров ській, До нець кій об лас тях (рис. 3).

Слід під крес ли ти, що за 2003–2008 рр. (пе рі од, за
який на яв ні ста тис тич ні да ні про за галь ну чи сель -
ність ді тей�си ріт та со ці аль них си ріт) най більш ін -
тен сив но від нос ний по каз ник по ши рен ня со ці аль -
но го си ріт ства зрос тав у Жи то мир ській, Чер ні гів -
ській та Кі ро во град ській об лас тях (за 2003–2008 рр.
більш ніж у 2 ра зи, у той час як в Ук раї ні за га лом —
на 25%). То му об лас ті, де у 2004 р. цей по каз ник був
ниж чим се ред ньо ук ра їн сько го, за раз від но сять ся до
ре гіо нів з най біль шою гос тро тою да ної проб ле ми.

Як вже від зна ча лось, го лов ною при чи ною за гос -
трен ня проб ле ми со ці аль но го си ріт ства в Ук раї ні є
фор му ван ня про шар ку со ціо па тич них сі мей в умо -
вах онов лен ня прин ци пів і рис со ці аль ної стра ти фі -
ка ції су спіль ства: по си лен ня еко но міч ної і со ці аль -
ної не рів но сті, по ши рен ня бід но сті і зли ден но сті,

Таб ли ця 1

Кіль кість при тул ків для не пов но літ ніх в Ук раї ні у 1994–2008 рр. (на кі нець ро ку)*

*Дже ре ло: Со ці аль ний за хист ді тей�си ріт і ді тей, по збав ле них бать ків сько го пік лу ван ня. Дер жав на до по відь про ста -
но ви ще ді тей в Ук раї ні. — К. : Укр. ін.�т соц. до слі джень, 2000; Ді ти, жін ки та сім’я в Ук раї ні. Ста тис тич ний бю ле -
тень. — К. : Держ ком стат Ук раї ни, 2008.

Рис. 2. Аб со лют на та від нос на чи сель ність ді тей�си ріт та ді тей, по збав ле них бать ків сько го
пік лу ван ня, в Ук раї ні у 2004–2009 рр., осіб (ста ном на 1 січ ня)**

**Дже ре ло: За хист ді тей, які по тре бу ють осо бли вої ува ги су спіль ства. Ста тис тич ний бю ле тень. — К. : Держ ком -
стат Ук раї ни, 2009.
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без ро біт тя. Під крес ли мо, що та кі не од но знач ні де -
мо гра фіч ні яви ща сьо го ден ня, як не ста біль ність
шлю бу, ви со кий рі вень роз лу чу ва но сті на се лен ня,
по ши ре ність не пов них сі мей з діть ми в цих умо вах
по си лю ють ри зик со ці аль но го си ріт ства, без при -
туль но сті та без до гляд но сті час ти ни ді тей. У за хід -
них об лас тях кра їни — За кар пат ській, Львів ській,
Во лин ській, Рів нен ській, Тер но піль ській, Іва -
но�Фран ків ській, Чер ні вець кій, на се лен ня яких ха -
рак те ри зує ть ся збе ре жен ням тра ди цій них сі мей них
цін нос тей, низь ким рів нем роз лу чу ва но сті, не по -
ши ре ніс тю по за шлюб ної на ро джу ва но сті та по втор -
них шлю бів, — проб ле ма со ці аль но го си ріт ства є не
на стіль ки гос трою, як в ін ших ре гіо нах.

Зрос тан ня кіль ко сті не пов них сі мей з діть ми на -
віть в еко но міч но бла го по луч них роз ви ну тих кра -
їнах оці нює ть ся не га тив но, адже при род ним се ре до -
ви щем ви хо ван ня ди ти ни є сім’я з обо ма бать ка ми.
Не пов ні сім’ї ха рак те ри зую ть ся ви щи ми еко но міч -
ни ми й со ці аль ни ми ри зи ка ми: за да ни ми А. Карл -
со на, на віть у Шве ції, яка ві до ма успі ха ми що до під -
трим ки сі мей з діть ми, зрів ня ти еко но міч ні умо ви
ви хо ван ня ді тей у не пов них і пов них сім’ ях вда лось

ли ше част ко во. Чис лен ні до слі джен ня у Ка на ді,
США, Анг лії свід чать про ви со кий ри зик сі мей но го
на силь ства, пра во по ру шень та різ них форм де ві ант -
ної по ве дін ки се ред ді тей у сім’ ях, де бать ки роз лу -
чи лись або ді тей ви хо вує од на ма ти5. В умо вах су -
час ної Ук раї ни не пов ні сім’ї є осо бли во еко но міч но
і со ці аль но враз ли ви ми. За да ни ми ви бір ко во го со -
ці аль но�де мо гра фіч но го об сте жен ня «Сім’я і сі мей -
ні від но си ни», про ве де но го Ін сти ту том де мо гра фії
та со ці аль них до слі джень ім. М. В. Пту хи НАН Ук -
раї ни у квіт ні 2009 р., рес пон ден ти з не пов них сі мей
не тіль ки час ті ше, ніж пред став ни ки ін ших ти пів сі -
мей, вка зу ють на не за до віль ний фі нан со вий стан ро -
ди ни, а й не га тив но оці ню ють сто сун ки у сім’ї, не за -
до во ле ні від но си на ми між бать ка ми і діть ми, не від -
чу ва ють се бе щас ли ви ми6. Ін ші со ці аль ні до слі -
джен ня, про ве де ні в Ук раї ні, за свід чу ють ви со кий
ри зик за лу чен ня ді тей з цих сі мей до ал ко го ліз му,
тю тю но па лін ня, нар ко ма нії7. Ана ліз сі мей но го ста ну
ді тей — ви хо ван ців при тул ків свід чить, що ли ше
24,6% з них про жи ва ли у пов ній сім’ї; 58% — ді ти з
не пов них сі мей; 17,4% — ді ти�си ро ти і со ці аль ні си -
ро ти. Ос нов ні при чи ни по трап лян ня у при ту лок —

5 Карл сон Ал лан. Об ще ство — Се мья — Лич ность: Со ци аль ный кри зис Аме ри ки. Аль тер на тив ный со цио ло ги че ский под ход / Алан
Карл сон // Пе ре вод с англ. под ред. проф. А. И. Ан то но ва. — М., 2003. — С. 46; 89–92.

6 Сім’я та сі мей ні від но си ни в Ук раї ні: су час ний стан і тен ден ції роз вит ку. — К. : ТОВ «Ос но ва — Принт», 2009. — С. 74–93.
7 Ди на мі ка по ши рен ня тю тю но па лін ня, вжи ван ня ал ко го лю та нар ко тич них ре чо вин се ред уч нів ської мо ло ді Ук раї ни: 1995, 1999, 2003

ро ки. — К. : Дер жав ний ін сти тут проб лем сім’ї та мо ло ді, 2003. — 174 с.

Рис. 3. Кіль кість ді тей�си ріт та ді тей, по збав ле них бать ків сько го пік лу ван ня, на 100 000 ді тей
ві ком до 18 ро ків в Ук раї ні та її ре гіо нах у 2009 р., осіб (ста ном на 1 січ ня)*

* Дже ре ло: За хист ді тей, які по тре бу ють осо бли вої ува ги су спіль ства. Ста тис тич ний бю ле тень. — К. :
Держ ком стат Ук раї ни, 2009.
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бро дяж ниц тво, без до гляд ність, жеб ра ку ван ня
(55,2% ді тей), а та кож ви лу чен ня ді тей з сім’ї
(26,1%)8.

Кіль кість і пи то ма ва га не пов них сі мей з діть ми в
Ук раї ні є ду же знач ною: за да ни ми ви бір ко вих об сте -
жень умов жит тя до мо гос по дарств Держ ком ста ту
Ук раї ни та ким є кож не п’яте ін ди ві ду аль не до мо гос -
по дар ство, у яко му про жи ва ють ді ти до 18 ро ків: у
2006 р. — 20,9%; 2007 р. — 19,2%; 2008 р. — 19,4%9. От -
же, кіль кість ді тей, які про жи ва ють у не пов них сім’ -
ях, осо бли во без бать ка, є знач ною. Це сут тє во впли -
ває на за галь ні умо ви жит тя й роз вит ку під літ ків.

Зрос тан ня кіль ко сті не пов них сі мей є на слід ком
ви со ко го рів ня роз лу чу ва но сті, ов до він ня, а та кож по -
ши рен ня по за шлюб ної на ро джу ва но сті. Для на се лен -

ня Ук раї ни ха рак тер ним є ви со кий рі вень шлюб но сті,
од нак шлюб ні від но си ни є не ста біль ни ми, ри зик роз -
па ду сім’ї вна слі док роз лу чен ня по друж ньої па ри —
ви со ким. Піс ля до сяг нен ня пі ко вих зна чень за галь но -
го ко ефі ці єн та роз лу чу ва но сті у 1992–1993 р.
(4,2–4,3%) рі вень роз лу чень у кра їні по чав по сту по -
во змен шу ва тись; у 2009 р. бу ло за ре єс тро ва но на
35% мен ше роз лу чень, ніж у 1992 р., і на 1000 на се -
лен ня при па да ло 3,2 роз лу чен ня (рис. 4). Не зва жа -
ючи на цю по зи тив ну тен ден цію, Ук раї на за ли шає -
ть ся се ред кра їн Єв ро пи з най ви щим рів нем роз лу -
чу ва но сті (рис. 5).

Біль ше по ло ви ни шлюб них пар, які роз лу чи лись,
ма ють спіль них ді тей (у 2009 р. у 54,9% пар) і май же
кож на п’ята з них (18,4%) ви хо ву є двох і біль ше ді -

8 За хист ді тей, які по тре бу ють осо бли вої ува ги су спіль ства. Ста тис тич ний бю ле тень. — К. : Держ ком стат Ук раї ни, 2009. — С. 44.
9 Со ці аль но�де мо гра фіч ні ха рак те рис ти ки до мо гос по дарств Ук раї ни у 2008 ро ці (за да ни ми ви бір ко во го об сте жен ня умов жит тя до мо -

гос по дарств Ук раї ни). Ста тис тич ний збір ник. — К. : Держ ком стат Ук раї ни, 2006. — С. 17.

Рис. 4. Кіль кість роз лу чень у роз ра хун ку на 1000 меш кан ців Ук раї ни у 1990–2009 рр.

Рис. 5. За галь ний ко ефі ці єнт роз лу чу ва но сті в Ук раї ні та ін ших кра їнах Єв ро пи у 2008 р., ‰
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тей. То му що ро ку близь ко 100 тис. ді тей Ук раї ни
пе ре жи ва ють важ ку пси хо ло гіч ну кри зу, про хо дя чи
че рез роз лу чен ня бать ків.

Вод но час по ши рен ня ал ко го ліз му за ли шає ть ся
од нією з го лов них при чин роз па ду сі мей як у міс тах,
так і в се лах Ук раї ни. За да ни ми ви бір ко во го со ці -
аль но�де мо гра фіч но го об сте жен ня «Сім’я і ді ти»,
про ве де но го Ін сти ту том де мо гра фії та со ці аль них
до слі джень ім. М. В. Пту хи НАН Ук раї ни у квіт ні
2008 р., п’ята час ти на роз лу че них рес пон ден тів вва -
жає зло вжи ван ня ал ко го лем го лов ною при чи ною
роз па ду сво го шлю бу, кож ний де ся тий — важ ли вою
при чи ною10. От же, як це не па ра до ксаль но, в пев них
ви пад ках роз лу чен ня є по зи тив ним кро ком, який
по кра щує умо ви жит тє ді яль но сті ді тей.

Ви со кий за кри те рі ями ХХІ сто літ тя рі вень смерт -
но сті ук ра їн сько го на се лен ня пра це здат но го ві ку є
при чи ною си ріт ства час ти ни ді тей, а в пев них ви пад -
ках — ут во рен ня не пов ної сім’ї, де ді тей ви хо вує од на
ма ти. Ста ном на 2008–2009 рр. у біль шо сті кра їн пів -
ніч ної та за хід ної Єв ро пи по каз ник се ред ньої три ва -
ло сті жит тя при на ро джен ні до рів ню вав 80 ро ків і ви -
ще, а в Ук раї ні ледь до сяг ме жі у 70 ро ків, і го лов на
при чи на — над лиш ко ва смерт ність ук ра їн ських чо ло -
ві ків. За роз ра хун ка ми де мо гра фів, пік над лиш ко вої
смерт но сті чо ло ві ків при па дає на 25–64 ро ки з мак -
си му мом у ві ці 35–45 ро ків11, тоб то на той пе рі од, ко -
ли у біль шо сті ви пад ків ді ти ще є не пов но літ ні ми, по -
тре бу ють тур бо ти обох бать ків.

От же, не ста біль ність шлю бу, по ши ре ність не пов -
них сі мей з діть ми вна слі док ви со ко го рів ня роз лу -
чу ва но сті, над лиш ко вої смерт но сті чо ло ві ків є ти ми
фак то ра ми, які по си лю ють ри зик со ці аль но го си ріт -
ства, без до гляд но сті час ти ни ді тей. Асо ці аль на по -
ве дін ка бать ків, на силь ство у со ціо па тич них сім’ ях
виш тов ху ють із сі мей но го ко ла ді тей, які фор му ють
осо бли ву мар гі наль ну гру пу «ді тей ву ли ці», кот рі
за ймаю ть ся бро дяж ниц твом та жеб рац твом. Ця асо -
ці аль на гру па по сту по во втя гує у своє ко ло пев ну
час ти ну проб лем них ді тей із «нор маль них» сі мей, у
пер шу чер гу із не пов них. При чи ною сво го бро дяж -
ниц тва по ло ви на ді тей на зи ває кон флікт у сім’ї, у
шко лі12. Со ці аль не ста но ви ще «ді тей ву ли ці» не ми -
ну че при зво дить до за своєн ня ни ми дез адап то ва них
форм по ве дін ки, до ви крив лен ня осо бис ті сно го роз -
вит ку, від хи лен ня у пси хіч но му роз вит ку. Стан здо -
ров’я цих ді тей є не за до віль ним: біль шість ді тей, які
по трап ля ють у при тул ки для не пов но літ ніх, ма ють

ін фек цій ні і па ра зи тар ні хво ро би, хво ро би ор га нів
ди хан ня, роз ла ди пси хі ки та по ве дін ки13. Час то ці ді -
ти по тер па ють від на силь ства і вод но час втя гую ть ся
у кри мі наль ну про ти пра вну ді яль ність. На яв ність
цієї мар гі наль ної гру пи за гос трює проб ле му пра во -
по ру шень у під літ ко во му се ре до ви щі. У май бут ньо -
му цим ді тям важ ко за йня ти гід не міс це у су спіль -
стві, адже во ни зви ка ють до лег ких, хоч і не по стій -
них до хо дів, не ма ють на ви чок що ден но го на по лег -
ли во го на вчан ня та пра ці, не звик ли до дис цип лі ни.
Ви со ким є ри зик то го, що це втра че на час ти на май -
бут ньо го тру до во го по тен ці алу кра їни.

В Ук раї ні со ці аль ні служ би що річ но ви лу ча ють
ти ся чі ді тей із со ціо па тич них сі мей, тоб то від би ра ють
у бать ків, які не хту ють сво їми ро дин ни ми обо в’яз ка -
ми. 15–19 тис. справ що до по збав лен ня бать ків ських
прав що річ но над хо дить до су ду: у 2008 р. 9420 ді тей
бу ло ві ді бра но у бать ків, які бу ли по збав ле ні бать ків -
ських прав, і 1133 — без по збав лен ня бать ків ських
прав (табл. 2). Цих ді тей на прав ля ють на ви хо ван ня у
дер жав ні ін тер на тні за кла ди різ но го ти пу. Од нак
спос те ре жен ня пси хо ло гів та пе да го гів свід чать, що
се ред ді тей — ви хо ван ців шкіл�ін тер на тів та ди тя чих
бу дин ків, які по стій но пе ре бу ва ють у цих за кла дах і
об ме же ні у спіл ку ван ні з до рос ли ми, по ши ре ні від -
ста ван ня у фі зич но му і пси хіч но му роз вит ку, роз ла -
ди здо ров’я. Це про яв ляє ть ся у під ви ще ній кон флікт -
но сті, па сив но сті в ор га ні за ції ді яль но сті, від сут но сті
спів чут тя, про явах аг ре сив но сті, со ці аль ній від чу же -
но сті. Спе ци фіч ні умо ви ви хо ван ня фор му ють вузь -
ко праг ма тич ні та спо жи ваць кі мо ти ва ції спіл ку ван -
ня; спри яють по ши рен ню ут ри ман ських на ста нов;
пе ре шко джа ють ви зна чен ню пла нів на влас не май -
бут нє, зок ре ма що до про фе сій но го ви бо ру14.

Біль шість ви пуск ни ків ін тер на тних за кла дів не
ма ють ста біль них пер спек тив на рин ку пра ці: не ви -
со кий рі вень знань є при чи ною їх не кон ку рен то -
спро мож но сті. Тра ди цій ний за ра дян ських ча сів ва -
рі ант «ін тер нат — про фе сій но�тех ніч не учи ли ще —
за вод» втра тив свою ак ту аль ність як че рез ско ро -
чен ня ме ре жі ПТУ, так і че рез від сут ність га ран тій
одер жан ня ро бо ти з гід ною опла тою пра ці та на дан -
ням міс ця у гур то жит ку. Ті ви пуск ни ки, яким вда -
лось всту пи ти до ви що го на вчаль но го за кла ду, піс ля
йо го за кін чен ня та кож ма ють проб ле ми: склад ність
пра це влаш ту ван ня мо ло дих спе ціа ліс тів без до сві ду
ро бо ти по си лює ть ся не об хід ніс тю знай ти ро бо ту,
яка б на да ла змо гу ви рі шити жит ло ву проб ле му.

10 Шлюб, сім’я та ді то род ні орі єн та ції в Ук раї ні. — К. : АДЕФ — Ук раї на, 2008. — С. 106–108.
11 Смерт ність на се лен ня Ук раї ни у тру до ак тив но му ві ці. — К. : Ін�т де мо гра фії та со ці аль них до слі джень НАН Ук раї ни, 2007. — С.

66–67.
12 Со ці аль ний за хист ді тей�си ріт і ді тей, по збав ле них бать ків сько го пік лу ван ня. Дер жав на до по відь про ста но ви ще ді тей в Ук раї ні. —

К. : Ук ра їн ський ін сти тут со ці аль них до слі джень, 2000. — С. 62–68.
13 За хист ді тей, які по тре бу ють осо бли вої ува ги су спіль ства. Ста тис тич ний бю ле тень. — К. : Держ ком стат Ук раї ни, 2009. — С. 45.
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Ді ти, які по збав ле ні до сві ду сі мей но�по бу то вих
від но син, у зрі ло му ві ці за зна ють труд но щів у ство -
рен ні влас ної сім’ї; їм склад но на ла го ди ти пов но -
цін ні сто сун ки у ро ди ні, спіл ку ва ти ся з бать ка ми
чо ло ві ка чи дру жи ни, що часто при зво дить до роз -
лу чен ня15.

От же, по ши рен ня со ці аль но го си ріт ства в усіх йо -
го фор мах не га тив но впли ває на фор му ван ня де мо -
гра фіч но го, шлюб но го та тру до во го по тен ці алу Ук -
раї ни, сприяє зни жен ню якос ті окре мих йо го сег -
мен тів че рез по га не здо ров’я, шлюб но�сі мей ну дез -
орі єн то ва ність, низь кий осві тній і ква лі фі ка цій ний
рі вень, со ці аль ну дез адап та цію ді тей, «виш товх ну -
тих» різ ни ми жит тє ви ми об ста ви на ми з ко ла рід ної
сім’ї. Знач но зни зи ти цей не га тив ний вплив, по вер -
ну ти ди ти ну у при род не се ре до ви ще її роз вит ку,
яким є сім’я, мо жуть сі мей ні фор ми влаш ту ван ня ді -
тей�си ріт та ді тей, по збав ле них бать ків сько го пік лу -
ван ня, — уси нов лен ня, опі ка, при йом на сім’я, ди тя -
чий бу ди нок сі мей но го ти пу.

Про цес ак тив но го ство рен ня ди тя чих бу дин ків
сі мей но го ти пу роз по чав ся в Ук раї ні ще у 1989 р., а
в не за леж ній Ук раї ні ді яль ність що до ство рен ня
цих ди тя чих бу дин ків ак ти ві зу ва лася з 1998 р. Ще
од на фор ма сі мей но го ви хо ван ня ді тей, по збав ле них
бать ків сько го пік лу ван ня, — при йом ні сім’ї — по ча -
ла по ши рю ва ти ся в Ук раї ні з 1998–1999 рр. У
1998 р. на ви ко нан ня по ста но ви Ка бі не ту Мі ніс трів
Ук раї ни у За по різь кій об лас ті без до гляд ні ді ти бу ли
прий ня ті на ви хо ван ня в пер ші 16 при йом них сі мей,
а з 1999 р. цей до свід бу ло по ши ре но на ін ші ре гіо ни
кра їни. Од нак ра ди каль на ре фор ма сис те ми дер жав -
но го за хис ту і форм влаш ту ван ня ді тей�си ріт і ді тей,
по збав ле них бать ків сько го пік лу ван ня, роз по ча лась

в Ук раї ні у 2005 р. на ос но ві Ука зу Пре зи ден та Ук -
раї ни від 11.07.2005 р. № 1086 «Про пер шо чер го ві
за хо ди що до за хис ту прав ді тей». Най ва го мі шим
еко но міч ним кро ком цьо го ре фор му ван ня ста ло
впро ва джен ня ме ха ніз му фі нан су ван ня ви трат на
ут ри ман ня цих ді тей не за леж но від фор ми їх влаш -
ту ван ня. Ос нов ний прин цип цьо го ме ха ніз му: не за -
леж но від фор ми влаш ту ван ня ді ти ма ють от ри му -
ва ти од на ко ві кош ти на ут ри ман ня, і при зна чен ня
цих кош тів від бу ває ть ся за фак том на бут тя ста ту су
ди ти ни�си ро ти або ди ти ни, по збав ле ної бать ків -
сько го пік лу ван ня. За вдя ки цьо му прин ци пу та дер -
жав ній стра те гії що до під трим ки ди тя чих бу дин ків
сі мей но го ти пу та при йом них сі мей кіль кість цих
су час них і більш ефек тив них, по рів ня но з дер жав -
ни ми ін тер на та ми, осе ред ків ут ри ман ня ді тей�си ріт
та ді тей, по збав ле них бать ків сько го пік лу ван ня, по -
сту по во зрос тає. Ста тис тич на звіт ність сто сов но ди -
тя чих бу дин ків сі мей но го ти пу бу ла за про ва дже на в
Ук раї ні з 2003 р., сто сов но при йом них сі мей — з
2005 р. Згід но з цією звіт ніс тю, на кі нець 2008 р. в
Ук раї ні ді яло 400 ди тя чих бу дин ків сі мей но го ти пу
(за 2003–2008 рр. їх кіль кість збіль ши лась у 3,3 ра -
зу) і 2461 при йом на сі м’я (їх кіль кість зрос ла за
2005–2008 рр. май же у 14 ра зів) (табл. 3).

Як що у 2003 р. спів від но шен ня чи сель но сті ді -
тей�си ріт та по збав ле них бать ків сько го пік лу ван ня,
які ви хо ву ва лись у дер жав них ін тер на тних за кла -
дах, і чи сель но сті ви хо ван ців сі мей них дит бу дин ків
і при йом них сі мей до рів ню ва ла 13 : 1, то у 2007 р. —
2,4 : 1, а у 2008 р. — 1,4 : 1 (рис. 6).

Най кра ща фор ма влаш ту ван ня ди ти ни, яка не
має рід ної сім’ї, — це вси нов лен ня. Чи сель ність ді -
тей, вси нов ле них про тя гом ро ку в на шій кра їні, по -

Таб ли ця 2

Кіль кість ді тей, ві ді бра них про тя гом ро ку у бать ків, які не хту ють сво їми ро дин ни ми 
обо в’яз ка ми, та кіль кість справ що до по збав лен ня бать ків ських прав, 

які на дійш ли до су ду, в Ук раї ні у 2000–2008 рр.*

*Дже ре ло: За хист ді тей, які по тре бу ють осо бли вої ува ги су спіль ства. Ста тис тич ний бю ле тень. — К. : Держ ком -
стат Ук раї ни, 2009.

15 При хо жан А. М., Тол стых Н. Н. Де ти без се мьи / А. М. При хо жан, Н. Н. Тол стых. — М. : Пе да го ги ка, 1990. — С. 160.
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при річ ні ко ли ван ня, у 1999–2008 рр. за ли шає ть ся
при близ но на од но му рів ні. Бі ля тре ти ни вси нов -
лень ді тей Ук раї ни здій сню єть ся іно зем ця ми, і част -
ка на ціо наль но го вси нов лен ня змен ши лась за пе рі -
од з 1999 по 2008 р. з 83,5 до 58,9%, але у на ступ ні
ро ки зрос та ла і до сяг ла 69,3% у 2008 р. Слід під крес -
ли ти, що ли ше час ти на вси нов ле них (у 2007 р. —
66%, 2008 р. — 69%, у то му чис лі се ред вси нов ле них
гро ма дя на ми Ук раї ни від по від но 50,6 і 58,6%) — це
ді ти�си ро ти та ді ти, по збав ле ні бать ків сько го пік лу -
ван ня, ін ші ви пад ки вси нов лен ня ста лись з діть ми,
які про жи ва ють з од ним із бать ків і вси нов ле ні віт -
чи мом або ма чу хою (табл. 4).

Су спіль ство за ці кав ле не у на ціо наль но му вси -
нов лен ні, і дер жа ва по вин на ство ри ти най кра щі еко -
но міч ні, со ці аль ні та ор га ні за цій ні умо ви для ви ко -
нан ня цьо го зав дан ня. За ре зуль та та ми спе ці аль но -
го со ці аль но�де мо гра фіч но го до слі джен ня «Сім’я і
ді ти», знач на час ти на гро ма дян кра їни (май же п’ята
час ти на опи та них) до пус кають, що во ни мог ли б
взя ти під опі ку ди ти ну, кот ра цьо го по тре бує, або
ор га ні зу ва ти ди тя чий бу ди нок сі мей но го ти пу. Се -
ред низ ки при чин або пе ре шкод, які, на дум ку рес -
пон ден тів, за ва жа ють їм вси нов лю ва ти або бра ти
під опі ку ди ти ну, — низь кий рі вень со ці аль ної зна -

чу що сті прий нят тя ди ти ни в сім’ю на ви хо ван ня, не -
до стат ній рі вень фі нан со вої під трим ки, від сут ність
та єм ни ці уси нов лен ня, не до стат ній рі вень со ці аль -
них по слуг та со ці аль но го су про во ду та ких сі мей;
брак ін фор ма ції що до мож ли вос тей уси нов лен ня та
взят тя під опі ку; по тре ба у до по мо зі при оформ лен -
ні до ку мен тів16.

Сі мей ні фор ми ут ри ман ня ді тей�си ріт і со ці аль -
них си ріт до зво ля ють знач но змен ши ти ри зи ки, які
про ду кує фе но мен со ці аль но го си ріт ства, од нак діє -
ва до по мо га сім’ ям з діть ми, які опи ни лись у кри зо -
вих си ту аці ях, мо же ста ти про фі лак ти кою по ши рен -
ня со ці аль но го си ріт ства, без при туль но сті та без до -
гляд но сті се ред ді тей. В Ук раї ні в остан ні ро ки за -
кла де но ос но ви сис те ми до по мо ги сім’ ям з діть ми,
які опи ни лись у кри зо вих си ту аці ях. На реш ті з’яви -
лось ро зу мін ня то го, що най кра щий спо сіб за хис ти -
ти ди ти ну — це під три ма ти її сім’ю. Мі ніс тер ством у
спра вах сім’ї, мо ло ді та спор ту ство ре но банк да них
сі мей, які опи ни лись у склад них жит тє вих об ста ви -
нах і по тре бу ють до по мо ги со ці аль них служб. Ця
ро бо та по ча ла ся у 2006 р. За 2006–2008 рр. бу ло ви -
яв ле но і на прав ле но до цен трів со ці аль них служб
195 545 таких сі мей (310 030 ді тей). На кі нець
2008 р., від по від но до бан ку да них, на лі чу ва лось

Таб ли ця 3

Кіль кість ди тя чих бу дин ків сі мей но го ти пу та при йом них сі мей в Ук раї ні у 2003–2008 рр. 
(на кі нець ро ку)*

*Дже ре ло: За хист ді тей, які по тре бу ють осо бли вої ува ги су спіль ства. Ста тис тич ний бю ле тень. — К. : Держ ком -
стат Ук раї ни, 2008.

Рис. 6. Роз по діл ді тей�си ріт та ді тей, по збав ле них бать ків сько го пік лу ван ня, 
за міс цем пе ре бу ван ня у 2003–2008 рр.**

**Дже ре ло: За хист ді тей, які по тре бу ють осо бли вої ува ги су спіль ства. Ста тис тич ний бю ле тень. — К. : Держ ком -
стат Ук раї ни, 2008.

16 Шлюб, сім’я та ді то род ні орі єн та ції в Ук раї ні. — К. : АДЕФ — Ук раї на, 2008. — С. 181–185.
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Таб ли ця 4

Кіль кість ді тей, уси нов ле них в Ук раї ні про тя гом 1999–2008 рр.*

*Дже ре ло: Со ці аль ний за хист ді тей�си ріт і ді тей, по збав ле них бать ків сько го пік лу ван ня. Дер жав на до по відь про ста -
но ви ще ді тей в Ук раї ні. — К. : Укр. ін.�т соц. до слі джень, 2000; За хист ді тей, які по тре бу ють осо бли вої ува ги су спіль ства.
Ста тис тич ний бю ле тень. — К. : Держ ком стат Ук раї ни, 2009.

61 419 сі мей, які по тре бу ва ли со ці аль ної під трим ки,
і в цих сім’ ях про жи ва ло 122 983 ді тей.

Для за без пе чен ня до по мо ги сім’ ям, які її по тре -
бу ють, в Ук раї ні ство ре на Дер жав на со ці аль на
служ ба для сім’ї, ді тей та мо ло ді. Ос нов ні ви ди со ці -
аль ної ро бо ти, яку ви ко ну ють цен три со ці аль них
служб для сім’ї, ді тей та мо ло ді, — со ці аль не об слу -
го ву ван ня, со ці аль ний су про від, со ці аль на про фі -
лак ти ка і со ці аль на ре абі лі та ція. Во ни на да ють юри -
дич ні, пси хо ло гіч ні, со ці аль но�ме дич ні, со ці аль -
но�еко но міч ні та ін фор ма цій ні по слу ги. На кі нець
2008 р. в Ук раї ні ді яло 1024 цен три со ці аль них
служб для сім’ї, ді тей та мо ло ді, у то му чис лі ре гіо -
наль ні, місь кі, район ні, се лищ ні і сіль ські.

З 2006 р. в Ук раї ні ді ють: со ці аль ні гур то жит ки для
ді тей�си ріт та ді тей, по збав ле них бать ків сько го пік лу -
ван ня (на кі нець 2008 р. — 19 со ці аль них гур то жит -
ків); со ці аль ні цен три ма те рі та ди ти ни (на кі нець
2008 р. — 15 цен трів); цен три со ці аль но�пси хо ло гіч ної
ре абі лі та ції ді тей та мо ло ді з функ ціо наль ни ми об ме -
жен ня ми (9 цен трів). З 2005 р. створено 23 цен три со -
ці аль но�пси хо ло гіч ної до по мо ги. Од нак кіль кість цих
за кла дів є вкрай не до стат ньою, не об хід но роз ши ри ти
їх ме ре жу, вдос ко на ли ти ме ха ніз ми на дан ня со ці аль -
них по слуг, ши ро ко ін фор му ва ти всі вер стви на се лен -
ня про мож ли во сті одер жан ня до по мо ги.

Вис нов ки. По ши рен ня со ці аль но го си ріт ства,
без при туль ність та без до гляд ність час ти ни ді тей є
од ним із сут тє вих про явів со ці аль но�де мо гра фіч -
ної кри зи і не га тив но впли ває не фор му ван ня де -
мо гра фіч но го, шлюб но го та тру до во го по тен ці алу
кра їни, ство рює по тен цій ний ри зик зни жен ня йо го
якос ті у май бут ньо му. Го лов ною при чи ною за гос т -

рен ня проб ле ми со ці аль но го си ріт ства є фор му ван -
ня про шар ку со ціо па тич них сі мей в умо вах онов -
лен ня прин ци пів і рис со ці аль ної стра ти фі ка ції су -
спіль ства (по си лен ня еко но міч ної і со ці аль ної не -
рів но сті, по ши рен ня бід но сті й зли ден но сті, без ро -
біт тя). Не ста біль ність шлю бу, по ши ре ність не пов -
них сі мей з діть ми вна слі док ви со ко го рів ня роз лу -
чу ва но сті, над лиш ко вої смерт но сті чо ло ві ків є ти -
ми фак то ра ми, які по си лю ють ри зик со ці аль но го
си ріт ства, без до гляд но сті час ти ни ді тей. Ця проб -
ле ма мо же бу ти ви рі ше на ли ше у кон тек сті за галь -
но го со ці аль но�еко но міч но го і де мо гра фіч но го
оздо ров лен ня ук ра їн сько го су спіль ства, по кра щен -
ня еко но міч ної си ту ації, по до лан ня та ких со ці аль -
них па то ло гій, як ал ко го лізм, нар ко ма нія, на силь -
ство, що ство рить спри ят ли ве се ре до ви ще для жит -
тє  ді яль но сті та роз вит ку ук ра їн ської сім’ї. В су час -
них умо вах важ ли вою є ді яль ність дер жа ви що до
роз ши рен ня сі мей них форм ут ри ман ня ді тей, які
за різ них при чин не мо жуть ви хо ву ва тись у влас -
ній сім’ї, та під трим ка сі мей, які опи ни лись у кри -
зо вих си ту аці ях, з ме тою змен шен ня кіль ко сті со -
ці аль но не спро мож них сі мей з діть ми. В Ук раї ні
здій сню єть ся до сить ак тив на со ці аль но�де мо гра -
фіч на по лі ти ка сто сов но по кра щен ня умов ви хо -
ван ня і ут ри ман ня ді тей�си ріт та ді тей, по збав ле -
них бать ків сько го пік лу ван ня. Од нак її спря мо ва -
ність на за по бі ган ня ди тя чій без при туль но сті та
без до гляд но сті шля хом під трим ки сі мей, які зна -
хо дять ся у кри зо вих си ту аціях, ак ти ві зу ва лась ли -
ше в остан ні ро ки, і одер жа ти ефект від її за хо дів
мож ли во ли ше за роз ши рен ня та вдос ко на лен ня
ме ха ніз мів її ре алі за ції.


