
 
 
 

РЕФЕРАТ 

Звіт про НДР: 96 с., 51 таблиця, 12 рисунків, 1 додаток, 18 джерел. 

Об’єкт дослідження – бездомні особи, які перебувають на території 

України. 

Предмет дослідження – соціально-демографічні характеристики та 

структура життєвих орієнтацій бездомних осіб. 

Мета - виявлення соціально-демографічних характеристик бездомних 

осіб та визначення причин і наслідків бездомності для окреслення 

ефективних заходів щодо пом’якшення проблеми бездомності в Україні. 

Методи дослідження – на етапі збору первинної інформації - 

анкетування; на етапі обробки та аналізу вихідних даних - загальнонаукові 

методи сходження від абстрактного до конкретного, порівняльного аналізу та 

синтезу; загальнонаукові принципи об’єктивності, системності, єдності 

історичного і логічного; методи якісного аналізу (змістовна інтерпретація 

даних) та статистичного аналізу (пошук статистичної закономірності), 

соціальне моделювання. 

В роботі здійснено багатовекторний аналіз та узагальнено зарубіжний 

досвід проведення досліджень щодо бездомності, охарактеризовано основні 

проблемні аспекти кількісних оцінок та збору інформації щодо бездомності, 

запропоновано типологізацію та категоризацію бездомних. Розроблено 

інструментарій (анкету) емпіричного дослідження у відповідності до 

інформаційних потреб; за результатами соціологічного опитування виявлено 

та описано основні соціально-демографічні характеристики бездомних осіб, 

визначено причини втрати житла та класифіковано специфічні потреби 

бездомних щодо оптимізації житлових умов. Охарактеризовано стан здоров’я 

та медичні потреби бездомних осіб; визначено засоби існування та рівень 

потреб бездомних осіб у соціальній допомозі і підтримці з боку державних та 

недержавних закладів і організацій. 

В ході дослідження проведено порівняльний аналіз одержаних даних з 

аналогічними результатами емпіричного дослідження 2006 року («Бездомні 

громадяни в Україні: соціологічний вимір») та виявлено динаміку змін щодо 

стану бездомності в Україні. Опрацьовано рекомендації щодо ефективної 

підтримки бездомних осіб в рамках державної політики. 

Результати даної роботи можуть бути використані для обґрунтування 

проектів, програм, організаційно-правових документів, проведення 

розрахунків тощо, орієнтованих на впровадження превентивних заходів, 

вирішення проблем забезпечення соціальних потреб та пом’якшення 

соціальних ризиків серед бездомних осіб. 

БЕЗДОМНІСТЬ, БЕЗДОМНА ОСОБА, ЖИТЛО, СОЦІАЛЬНО-

ДЕМОГРАФІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗДОМНИХ ОСІБ, СОЦІАЛЬНА 

ПІДТРИМКА, РЕІНТЕГРАЦІЯ, СОЦІОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ, 

АНКЕТА. 

  



 
 
 

ВСТУП 

Актуальність теми. Як соціальне явище бездомність втілюється в 

цілому комплексі соціальних, економічних, громадянсько-правових та 

культурно-психологічних колізій, в наслідок яких значна частина населення в 

сучасному українському суспільстві є систематично позбавленою житлових 

умов, які визнані невід’ємною складовою цивілізованого суспільства та 

соціальної політики в сучасних правових державах. 

В загальнонауковому плані бездомність як соціальне явище спричинена 

інституціональною кризою, що охоплює життєво важливі підсистеми 

суспільства, перед усім – суспільне виробництво, право та сім’ю. Сплески 

бездомності супроводжують кризи економіки, перехідні періоди в правових 

системах та сімейних структурах. Зростання масштабів бездомності в Україні 

за останні двадцять років стало наслідком системної соціально-політичної та 

економічної кризи, пов’язаної з різкою зміною курсу держави та нечуваною 

соціально-економічною поляризацією населення, утворенням чисельних 

прошарків населення, що знаходяться у стані соціально-економічного, 

громадянсько-правового та соціально-побутового лиха. Проте критичне 

становище чисельних соціальних груп, викликане глибоким соціально-

економічним розшаруванням, помножується, по суті, через відсталий стан в 

Украні системи цивільного права, що не забезпечую ефективного захисту 

прав та інтересів масових категорій населення в сфері ринка житла, 

забезпечення державних житлових гарантій. 

В Україні проблема бездомності набуває особливого науково-

практичного значення у зв’язку з вкрай негативною динамікою 

демографічних процесів – депопуляцією, високою смертністю в активних 

вікових групах, низькою народжуваністю, неоднорідністю розташування 

демографічних ресурсів між регіонами, типами поселень. Така динаміка 

ставить під загрозу не лише економічну, а й геополітичну сталість 

української держави. 



 
 
 

Бездомність є одиним з напрямів крупних демографічних втрат, 

економіко-демографічні наслідки бездомності в Україні надзвичайно 

актуальні у зв’язку з проблемою відтворення демографічних і трудових 

ресурсів. Зокрема, середній вік осіб, що перебувають у стані бездомності, 

становить менше 45 років, тобто це громадяни, які знаходяться посередині 

працездатного віку, крім того, серед бездомних надвисока смертність. В 

Україні протягом багатьох років не подолано процес, що виштовхує десятки 

тисяч дорослих людей, як правило, носіїв масових професійних кваліфікацій, 

зі сфери зайнятості. Ця кваліфікація втрачається за умов тривалого 

виключення працівників з відповідних галузей праці, бездомні 

позбавляються можливості забезпечувати працею свої потреби та потреби 

близьких, вимушено переходять до категорії одержувачів державної 

соціальної допомоги, випадають з числа активних споживачів, що 

стимулюють розвиток виробництва благ та послуг. Також бездомність 

фактично означає, як правило, не лише руйнування конкретних сімей, а й 

випадіння з репродуктивного функціонування, що, в свою чергу, призводить 

до зниження народжуваності. 

В дослідженнях такої соціальної групи, як бездомні особи, не 

достатньо лише статистичних даних, по-перше, через специфічність даної 

соціальної групи, яку фактично неможливо поставити на облік (через 

«випадіння» з суспільного життя), а, отже, й отримати відповідні кількісні 

дані; по-друге, для роботи з бездомними та запровадження превентивних 

заходів необхідно виявити внутрішні особливості даної соціальної групи, 

класифікувати її за соціально-демографічними ознаками, розкрити причинно-

наслідкові зв’язки між чинниками бездомності та потребами щодо 

ресоціалізації. Саме соціологічні дослідження дозволяють не лише 

констатувати проблему, а й чітко визначити її причини, пояснити специфіку 

соціальної ситуації, стану, спрогнозувати наслідки – зорієнтувати у 

кількісних і якісних характеристиках досліджуваного об’єкта. Соціально-



 
 
 

наукова інформація, що отримується в таких дослідженнях, є необхідною 

основою соціального управління в суспільстві, конкретних програм 

соціальної та економічної політики, спрямованих на запобігання втрат 

суспільних ресурсів, ефективне вирішення соціальних проблем. 

Соціологічні дослідження бездомності дозволяють глибше зрозуміти 

форми та соціальні наслідки інституціональних криз в суспільстві. Соціальні 

проблеми бездомності відносяться до сфери передумов та чинників реалізації 

одразу кількох пріоритетних національних проектів – доступного житла, 

здоров’я та народжуваності, розвитку трудових ресурсів сучасного 

українського суспільства. Найактуальніші завдання соціологічного 

дослідження бездомності в Україні, на наш погляд, мають включати: 

- оцінка підходів до визначення критеріїв бездомності як соціального 

явища, узагальнення методологічно важливих основ соціологічного вивчення 

бездомності; 

- визначення соціальних (національно-історичних, політичних, 

правових, економічних і культурних) детермінант особливостей проблеми 

бездомності та її наслідків в сучасному українському суспільстві; 

- виявлення становища бездомних осіб в соціальній структурі 

сучасного українського суспільства, соціальних відносин та соціально-

економічних умов їх життя; 

- аналіз сприйняття проблеми бездомності та образу бездомних в 

громадській думці як передумови соціального конструювання вирішення 

проблеми бездомності в українському суспільстві. 

Соціологічні дослідження бездомності дозволяють обгрунтувати 

твердження, що сукупність бездомних осіб як соціальної групи за своїми 

соціально-економічними та культурно-психологічними характеристиками 

неоднорідна, отже, потребує диференційованих підходів та засобів 

реінтеграції. 



 
 
 

Подолання механізмів відтворення бездомності та її наслідків в 

українському суспільстві вимагає систематичних емпіричних досліджень для 

розробки ефективних цільових програм державної соціальної політики. 

Метою дослідження є виявлення соціально-демографічних 

характеристик бездомних осіб та визначення причин і наслідків бездомності 

для окреслення ефективних заходів щодо пом’якшення проблеми 

бездомності в Україні. 

Завдання дослідження. Реалізація поставленої мети передбачає 

вирішення наступних завдань: 

- здійснити багатовекторний аналіз та узагальнити зарубіжний досвід 

проведення досліджень щодо бездомності; 

- визначити інформаційні потреби, що мають бути опрацьовані в ході 

емпіричного дослідження; 

- розробити інструментарій (анкету) емпіричного дослідження у 

відповідності до інформаційних потреб; 

- виявити та описати основні соціально-демографічні характеристики 

бездомних осіб; 

- визначити основні причини втрати житла та класифікувати 

специфічні потреби бездомних щодо оптимізації житлових умов; 

- узагальнити та осмислити наслідки бездомності та їх вплив на процес 

соціальної реадаптації бездомних; 

- охарактеризувати стан здоров’я та медичні потреби бездомних осіб; 

- визначити засоби існування та рівень потреб бездомних осіб у 

соціальній допомозі і підтримці з боку державних та недержавних закладів і 

організацій; 

- провести порівняльний аналіз одержаних даних з аналогічними 

результатами емпіричного дослідження 2006 року («Бездомні громадяни в 

Україні: соціологічний вимір») та виявити динаміку змін щодо стану 

бездомності в Україні; 



 
 
 

- опрацювати рекомендації щодо ефективної підтримки бездомних осіб 

на основі виявлених в ході емпіричного дослідження характеристик, 

тенденцій та потреб бездомних осіб. 

Об’єкт дослідження - бездомні особи, які перебувають на території 

України. 

Предмет дослідження - соціально-демографічні характеристики та 

структура життєвих орієнтацій бездомних осіб. 

Методологічна база дослідження. Дослідження базуватиметься на 

теоретико-методологічних засадах (понятійний апарат, методологія та 

методика), визначених в наукових працях соціологів, економістів та основна 

увага яких зосереджена на теоретичному, методичному та емпіричному 

аналізі соціальної політики, теорії забезпечення соціальних потреб, ролі 

бюджетних механізмів в забезпеченні соціальних потреб, на підходах щодо 

конструювання методів, інструментів підвищення ефективності 

функціонування соціальної політики; програмах економічного і соціального 

розвитку; оцінці досягнутого рівня розвитку економіки і соціальної сфери. 

Методами дослідження є: на етапі збору первинної інформації - 

анкетування; на етапі обробки та аналізу вихідних даних - загальнонаукові 

методи сходження від абстрактного до конкретного, порівняльного аналізу та 

синтезу; загальнонаукові принципи об’єктивності, системності, єдності 

історичного і логічного; методи якісного аналізу (змістовна інтерпретація 

даних) та статистичного аналізу (пошук статистичної закономірності), 

соціальне моделювання. 

Практична цінність науково-дослідної роботи полягає у можливості 

застосування її результатів як теоретичного і практичного підґрунтя в 

практиці дослідження структури та динаміки цільової соціальної групи – 

бездомних осіб; в якості методологічного підґрунтя розробки ефективного 

механізму забезпечення соціальних потреб бездомних, характеристики та 

прогнозування змін соціального клімату в середині даної групи; при розробці 



 
 
 

технологічних способів і управлінських інструментів соціальної політики, 

здійснення окремих державних заходів щодо підтримки та ефективності 

соціального захисту бездомних осіб; область впровадження - результати 

даної роботи можуть бути використані для обґрунтування проектів, програм, 

організаційно-правових документів, проведення розрахунків тощо, 

орієнтованих на впровадження превентивних заходів, вирішення проблем 

забезпечення соціальних потреб та пом’якшення соціальних ризиків серед 

бездомних осіб. 

1. ДОСЛІДЖЕННЯ БЕЗДОМНОСТІ: ОСНОВНІ ПІДХОДИ ТА 

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ 

За останні півстоліття бездомність стала важливою темою наукових 

досліджень, включаючи розвиток теорії. Нині проводиться велика кількість 

досліджень і опитувань, пов'язаних з різними аспектами проблеми  її 

природою, масштабом, причинами і можливими рішеннями, а також з 

особливостями життя бездомних. За даними соціологів, у світі останніми 

роками бездомність зростає (наприклад, на американському континенті на 

40%, в Росії на 44%, Африці на 83%, навіть у благополучній Італії на 43%). 

Судити про величину зростання в масштабах України важко через розмаїття 

кількісних оцінок, але сама тенденція простежується: наприклад, у Чернівцях 

кількість безпритульних, які проходять через приймальник-розподільник, за 

повідомленнями 2006 р. щорічно збільшувалася приблизно на 5%; в 

Луганській області за підсумками першого півріччя 2009 р. було 

зареєстровано 857 бездомних, за підсумками року – 882 (збільшення за 

півроку близько 3%); у Сімферополі до Центру обліку та соціального захисту 

бездомних громадян 2009 р. звернулося на 787 осіб (або майже вдвічі) 

більше, ніж 2007–2008 рр.; у Севастополі за перші 2 місяці 2010 р. було 

виявлено 150 бездомних громадян, тоді як за той самий період 2009 р. – 87 

(річне зростання 58%) [1].  



 
 
 

На загал по Україні, за даними Держкомстату, чисельність осіб, яким 

було надано соціальні послуги в закладах для бездомних громадян, 2008 р. 

становила 13837, 2009 р. – 17441 (річне зростання майже 80%). З одного 

боку, збільшення фактів реєстрації, звернень та надання послуг можна було б 

пояснити активізацією діяльності відповідних служб, але, разом з тим, 

якихось повідомлень щодо зменшення кількості бездомних у доступних 

джерелах не знайдено. Отже, можна судити, що світова тенденція зростання 

безпритульності не обминула Україну, хоча діапазон варіації знайдених 

показників щорічного збільшення надто великий: від 5–6% до близько 60–

80% [1]. 

Бездомність, яка останнім часом набула суттєвого поширення також і в 

країнах Європи, потребує постійного вивчення та аналізу, формування 

відповідної політики та розробки системи заходів, спрямованих на 

зменшення кількості бездомних людей. Для України значне поширення 

бездомності  досить нова проблема і відповідна політика та державні 

механізми, спрямовані на подолання бездомності, перебувають лише на 

початковому етапі формування. Тому актуальним є аналіз та узагальнення 

досвіду проведення досліджень бездомності, вибору стратегій та методів, які 

можна застосовувати, процедури проведення таких досліджень та 

використання їх результатів для формування системи надання допомоги і 

підтримки бездомним та безпритульним людям. 

Аналіз дослідницьких стратегій і методів вивчення бездомності, які 

використовуються зарубіжними теоретиками та практиками, показує, що 

велика увага приділяється питанням розуміння та визначення бездомності, 

кількісним дослідженням, теми довіри як проблеми дослідження 

бездомності, ставлення суспільства, ЗМІ щодо феномену бездомності тощо.  

Основними питаннями, на які соціологічне дослідження бездомності 

повинне дати відповідь, є причини цього явища, спосіб життя бездомних 

людей і соціальні послуги, яких вони потребують, щоб вийти зі свого 



 
 
 

становища. Однак на ці запитання неможливо дати відповідь, не з'ясувавши 

спершу, кого ми розуміємо під «бездомними», скільки бездомних перебуває 

на вулицях міст і які їхні основні характеристики. Тобто, ключовими для 

будь-якого дослідження бездомності, на які необхідно звернути увагу перш 

ніж розпочинати саме дослідження, є: 

- проблема визначення терміна «бездомний»; 

- проблема типологізації бездомності; 

- проблема категоризації бездомних; 

- проблема кількісних оцінок та збору інформації щодо бездомності; 

- ставлення до проблем бездомності суспільства; 

- довіра як проблема дослідження бездомності. 

Проблема визначення терміна «бездомний». У сучасній соціології 

існує кілька підходів до визначення бездомності [2]. Одна з причин  

емоційне забарвлення проблеми. Соціологічні дослідження бездомності 

мусять не просто констатувати факт кількості бездомних, а й дати відповідь 

на запитання «чому?». Ті, хто намагається звинуватити суспільство або 

владу, схиляється до «всеохоплюючих» визначень, аби проблема виглядала 

ширшою, долучаючи і сім'ї, які змушені жити з далекими родичами, бо не 

мають власного помешкання, й осіб у в'язницях, інтернатах чи лікарнях, і 

тих, хто витрачає понад половину доходу на оренду житла. Уряди, щоб 

зменшити бюджетні витрати на бездомних, навпаки, зазвичай намагаються 

зробити проблему або «мінімальною», вважаючи бездомними лише тих, хто 

мусить ночувати на вулиці, або «їхньою» (те, що не мають помешкання,  

їхня власна вина).  

Друга причина існування кількох визначень бездомності  це мета 

дослідження. Якщо ставити за мету порахувати кількість бездомних у 

якомусь місті чи країні, то легше це зробити, коли визначення буде чітким і 

включатиме якомога менше категорій. Коли намагатися дослідити проблему, 

щоб потім розробити систему надання соціальних послуг для бездомних, то, 



 
 
 

навпаки, знадобиться якомога більше категорій, оскільки кожна з них матиме 

різні потреби. Якщо досліджуються бездомні на вулиці, то лише вони й 

потраплять до визначення. Якщо брати до уваги потребу житла, то у 

визначенні треба зосередитися на формальній наявності постійного місця 

проживання й умовах проживання. Якщо ж говорити про психологічні 

аспекти бездомності, то у визначенні важливо звернути увагу на проблеми 

наявності сімейних зв'язків, друзів, психологічної стабільності, приватності й 

почуття безпеки. 

Третя причина існування декількох визначень бездомності зумовлена 

тим, що умови життя в різних країнах світу не є однаковими і, відповідно, 

«наявність житла» теж багатозначна. У Кенії, наприклад, більшість 

населення живе у халупах із глини та соломи - і це вважається нормальним. 

Натомість у Німеччині чи Франції така халупа аж ніяк не вважатиметься 

житлом. У Радянському Союзі було нормою жити в комунальних квартирах 

або мати лише одну кімнату на сім'ю з чотирьох осіб. Натомість у Канаді, 

якщо кількість кімнат у помешканні менша, ніж кількість членів сім'ї, які там 

живуть, або якщо декілька сімей живуть разом  це вже «перенаселення» і 

ризик бездомності [2]. 

Враховуючи особливості українського суспільства, Закон України 

«Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей» 

визначає терміни «бездомність», «бездомна особа», безпритульна особа». 

Бездомність  соціальне становище людини, зумовлене відсутністю в 

неї будь-якого житла, призначеного та придатного для проживання. 

Бездомна особа  особа, яка перебуває у соціальному становищі 

бездомності. До бездомних осіб належать безпритульні особи та особи, які 

мають притулок. 

Безпритульна особа  повнолітня особа, яка проживає на вулиці, в 

парках, підвалах, під’їздах будинків, на горищах, об’єктах незавершеного 

будівництва, в інших місцях, непризначених та непридатних для 



 
 
 

проживання, у тому числі жилих приміщеннях, що перебувають в аварійному 

стані. 

Оскільки в Законі відсутнє визначення поняття «житло, призначене або 

придатне для проживання», то, на наш погляд, постає питання конкретизації 

цього поняття для більш точного визначення термінів щодо бездомності.  

Зауважимо, що на сьогоднішній день взагалі недостатньо глибоко і 

всебічно приділяється увага важливим питанням, пов’язаним із визначенням 

поняття і природи житла. Природа житлового права є надзвичайно складною. 

Основним законом нашої держави – Конституцією України передбачено 

право кожного громадянина на житло та гарантії його захисту. Розуміння 

поняття житла в різних значеннях переважно зумовлене істотними 

відмінностями змісту терміна «житло» в різних галузях права.  

У конституційному праві термін «житло» означає обране місце, 

адресно-географічні координати якого визначають приміщення, спеціально 

призначене для вільного проживання людини. Термін «житло» необхідно 

відрізняти від терміна «житлове приміщення». Конституційно-правове 

поняття «житло» ширше поняття «житлове приміщення», оскільки охоплює 

не лише житлові будинки, квартири та їх ізольовані частини, а й інші 

споруди, що традиційно використовуються для проживання (чум, яранга, 

циганська кибітка тощо). Іноземна судова практика деколи відносить до 

житла, що охороняється конституцією, навіть шалаші, намети та інші 

саморобні будівлі, якщо вони використовуються особою як будинок. Разом з 

тим не визнаються житлом приміщення, призначенні для тимчасового 

(готель, лікарня) або недобровільного (місця позбавлення волі) перебування 

людини.  

У цивільному праві під житлом розуміється різновид нерухомості, з 

визначеними щодо неї правами, функціонально призначеної переважно для 

проживання фізичної особи. Згідно статті 379 Цивільного кодексу України 

(надалі – ЦК України) житлом фізичної особи є житловий будинок, квартира, 



 
 
 

інше приміщення, призначені та придатні для постійного проживання. 

Закріплена ЦК України категорія «житло» у певному відношенні є новою, 

оскільки житловим законодавством традиційно використовується поняття 

«приміщення». Житло є традиційним інститутом житлового права як 

міжгалузевого комплексу законодавства і правових норм, що регулюють 

відносини, пов’язані із задоволенням потреб людини в житлі. Основу 

житлового права становлять норми цивільного права, однак воно також тісно 

пов’язане з конституційним, адміністративним і фінансовим правом. Наразі 

житлове законодавство є однією з небагатьох галузей національного 

законодавства України, яка не зазнала суттєвих змін. Так, Житловий кодекс 

був прийнятий ще 30 червня 1983 року і давно не відповідає вимогам 

сьогодення. 

Як зазначалося вище, «житло» в українському законодавстві складне й 

неоднозначне, воно узагальнене в конституційному, розрізняється в 

цивільному і житловому праві. В кримінальному та кримінально-

процесуальному законодавстві підхід до цього інституту, тобто поняття 

«житла», також має свою своєрідну специфіку.  

Для термінологічної зручності в літературі неодноразово 

висловлювалася пропозиція змінити в Житловому кодексі поняття «житлові 

будинки та житлові приміщення» та «житловий будинок» на термін «житло», 

тобто житлом може бути приміщення, яке відповідає ряду формальних 

вимог, зумовлених житловим призначенням зазначеного виду нерухомості. 

Житлове приміщення має відповідати вимогам будівельних норм і правил, 

протипожежних норм, санітарно-гігієнічним вимогам тощо [3]. Крім того, 

наявність житла пов’язана з доступом до соціальних послуг (лікарня, школа, 

магазин тощо). 

Проведений аналіз поняття житла в законодавстві України дозволяє 

зробити такі висновки, що незважаючи на суттєві здобутки українського 

законодавства у процесі проведення кодифікаційних робіт, а саме прийняття 



 
 
 

Цивільного Кодексу України і Кримінального Кодексу України, необхідно 

врахувати розглянуті проблемні моменти і врахувати їх під час 

удосконалення правового регулювання житлових правовідносин. Це 

дозволить також конкретизувати та уточнити визначення поняття 

«бездомності» в Законі України «Про основи соціального захисту бездомних 

осіб і безпритульних дітей», що сприятиме більш ефективному процесу 

дослідження в царині подолання бездомності та можливості прийняття 

соціальних програм, спрямованих саме на відповідні категорії бездомних 

осіб. 

Проблема типологізації бездомності. Особливу увагу зарубіжних 

дослідників також привертає аналіз різних соціологічних підходів до 

визначення бездомності, які створюються для інструментальних цілей і 

відображають поширені в суспільстві стереотипи щодо бездомних осіб. 

Незважаючи на те, що такі терміни, як «бездомні», «безпритульні», 

«маргінальні прошарки», нерідко зустрічаються в публіцистичних та 

наукових текстах, не можна сказати, що це сталі і однозначні поняття, 

принаймні у рамках економіки і соціології. Тому науковці систематизують 

визначення та розробляють типологізацію бездомності в рамках наукових 

досліджень.  

Європейська Федерація організацій, що працюють з бездомними 

(FEANTSA), була заснована в 1989 р. як європейська неурядова організація з 

метою запобігання бідності і соціальної виключеності людей, що знаходяться 

в групі ризику бездомності або вже є бездомними. Нині членами FEANTSA є 

100 організацій, які працюють в 30-ти європейських країнах та включають 

25 держав  членів Європейського Союзу. FEANTSA працює в тісній 

співпраці з установами Європейського союзу і має консультативний статус в 

Раді Європи і Організації Об'єднаних Націй, отримує фінансову підтримку 

від Європейської Комісії для здійснення своєї діяльності. 



 
 
 

У 2005 році FEANTSA розробила і представила Європейську 

типологію бездомності (англійська абревіатура ETHOS), яка обговорювалася 

на різних національних і внутрішніх зустрічах і семінарах. Зараз ця типологія 

використовується для різних цілей  для збору даних, для моніторингу, як 

основа для дебатів, для політичних цілей [4]. 

В основі Європейської типології бездомності лежить поняття про те, 

що є три головні (домінуючі) ознаки, які складають поняття «житло». 

Наявність житла може бути зрозуміла як: 

 наявність достатнього житла (чи місця) для людини і його сім'ї, яке 

вони можуть використати як власність (матеріальна сфера);  

 здатність мати та підтримувати стосунки з іншими людьми 

(соціальна сфера); 

 наявність законного права володіння (правова сфера). 

Це розуміння «житла» лежить в основі 4-х головних типів бездомності, 

які вказують на відсутність житла: «без даху», «без житла», «небезпечне, 

ненадійне житло» і «недостатнє житло» (мається на увазі розмір житлової 

площі). ETHOS класифікує бездомних людей по їх рівню життя (мається на 

увазі ситуація з наявністю житла). Ці основні чотири типи розділені на 

13 діючих категорій, які можуть використовуватися для дослідження 

проблеми бездомності, розвитку моніторингу та оцінки, для політичних цілей 

тощо (див. таблицю 1.1). 

Таблиця 1.1 

Основні типології бездомності* 

Основні категорії Діючі категорії Рівень життя (життєва ситуація) 

1. Без даху над 

головою 

1. Особи, що живуть в тяжких 

умовах.  

Проживання на вулиці, в публічних 

місцях без житла або даху над 

головою. 

 

2. Особи, що вкрай потребують 

житла.  

Відсутність постійного житла, 

використання для нічлігу 

низкопороговых притулків. 

2. Без житла 

3. Особи, що живуть у 

будинках для бездомних 

(установи, притулки, соціальні 

готелі з коротким періодом 

Готелі для бездомних. 

Тимчасове житло. 

Перехідне житло, надане в якості 

підтримки. 



 
 
 

перебування). 

 

4. Особи, що живуть в 

притулках для жінок. надане 

жінкам, що зазнали насильства. 

Житло з коротким терміном 

перебування, надане жінкам, що 

зазнали насильства. 

 

5. Особи, що живуть у 

будинках для іммігрантів 

(житло, надане зареєстрованим 

іммігрантам або житло, надане 

на короткий термін відповідно 

до статусу іммігранта. 

Тимчасове житло / реєстраційні 

центри. 

Житло для робочих мігрантів. 

 

6. Особи, у яких збіг термін 

перебування в різних установах. 
В'язниці, колонії тощо  (відсутність 

раніше доступного житла). 

Медичні установи(включаючи 

центри реабілітації для 

наркозалежних, психіатричні лікарні) 

 перебування триває довше, ніж 

регламентовано терміном унаслідок 

втрати житла. 

Дитячі будинки, установи  

відсутність певного житла після 

досягнення 18 років. 

 

7. Особи, що одержують 

тривалу підтримку внаслідок 

бездомності (тривале  звичайно 

більше 1 року  перебування з 

обслуговуванням для раніше 

бездомних людей). 

Будинки для осіб похилого віку. 

Житло, надане як раніше 

бездомним. 

3. Небезпечне, 

ненадійне житло 

8. Особи, що мешкають в 

небезпечному, ненадійному 

житлі.  

Тимчасове проживання з сім'єю у 

друзів  проживання в нормальному 

будинку/квартирі, але не в тому, де 

мешкав раніше, до втрати житла. 

Незаконна оренда або наймання 

житла. 

Незаконне проживання на території 

(незаконне використання землі). 

 

9. Особи, що живуть під 

загрозою виселення 

Вимушена оренда житлової площі, 

яка підлягає звільненню. 

Договір найму, вилучений за 

несплату, коли боржник має легальні 

права на подальший вступ у 

володіння майном. 

 

10. Особи, що живуть під 

загрозою насильства. 

Тимчасове перебування в місцях, де 

поліція забезпечує безпеку жертвам 

домашнього насильства. 

4. Недостатнє 

житло 

(мається на увазі 

розмір житлової 

площі) 

11. Особи, що мешкають в 

тимчасових або нестандартних 

будинках або спорудах. 

Пересувні будинки, не призначені 

для звичайного, постійного 

проживання. 

Нестандартні будови  саморобні 

тимчасові будови, хатини, намети. 

Тимчасові будови  старі будови, 



 
 
 

халупи. 

 12. Особи, що мешкають в 

непідходящому (нежитловому) 

приміщенні.  

Приміщення непридатні для 

проживання відповідно до норм для 

житла. 

 13. Особи, що мешкають в 

перенаселеному приміщенні. 

Перевищення стандартів заселення 

(у одній кімнаті мешкає кілька 

чоловік). 

* Дані згідно класифікації ETHOS [4] 

Зауважимо, що представлена Європейська типологія бездомності 

постійно змінюється і уточнюється, що сприяє поліпшенню розуміння 

бездомності. Дана типологія щорічно переглядалася Європейською 

Обсерваторією Бездомності. 

Обсерваторія складається з дослідників з різних країн. До 2006 року 

кожен дослідник готував щорічний статистичний звіт по своїй країні, і ці 

звіти використовувалися для написання загального статистичного огляду 

бездомності в Європі [4]. Метою цих статистичних звітів був збір існуючих 

статистичних даних, моніторинг ситуації щодо бездомних, уточнення вже 

існуючої типології тощо.  

Проблема бездомності як предмет наукових досліджень в Україні 

досить нова і потребує подальших теоретичних та практичних напрацювань. 

Досвід застосування Європейської типології бездомних в українських реаліях 

дозволить більш детальніше дослідити проблеми бездомності з огляду на 

статусні ознаки, які складають поняття «житло» та формувати політику щодо 

бездомності з урахуванням даних досліджень. 

Проблема категоризації бездомних. Для зручності дослідження або 

застосування тих чи інших соціальних програм бездомних зазвичай ділять на 

декілька категорій. Традиційний поділ, яким послуговуються і при 

дослідженні інших явищ,  це розподіл за віком, статтю, расою, 

національністю та сімейним станом. Таким чином, соціальні служби для 

бездомних займаються однією або кількома «групами клієнтів»: бездомні 

діти, молодь, особи похилого віку, самотній чоловік або жінка, бездомні 

родини, біженці та іммігранти тощо. Поділи бездомних на категорії, але за 



 
 
 

критеріями, більш характерними саме для осіб без постійного місця 

проживання, наведено в таблиці 1.2. 

Можна також ділити бездомних на категорії за причиною бездомності. 

На Заході точаться дебати щодо бездомних, які «заслуговують» або «не 

заслуговують» такого життя, яке вони мають. Першими зазвичай вважають 

алкозалежних непрацюючих, але працездатних самотніх чоловіків, а 

другими  бездомні родини, жінок, які є жертвами насилля в сім'ї, осіб 

похилого віку, яких вигнали з дому родичі, інвалідів, жертв стихійних лих. 

Поділ бездомних на категорії не є однозначним, адже вони можуть 

належати водночас до декількох категорій (наприклад, бездомна чорна жінка, 

біженець, наркозалежна, ВІЛ-інфікована, жертва насилля в сім'ї). 

Таблиця 1.2 

Категорії бездомних осіб без постійного місця проживання* 
Критерії  Категорії 

1. Абсолютна чи 

відносна бездомність 

Абсолютними бездомними в будь-якому суспільстві є особи, 

які ночують «на вулиці» і не мають іншого місця проживання. 

Відносна бездомність залежить від загальноприйнятих норм 

життя в даному суспільстві й може включати осіб, які мають 

де жити, але не мають особистого контролю над цим житлом, 

осіб, які мають тимчасове місце проживання, які живуть в 

умовах перенаселення чи невідповідного житла, які 

перебувають на межі чи в ризику бездомності. 

2. Період перебування 

без дому 

Сезонні, епізодичні, періодичні, хронічні, тимчасові бездомні 

3. Історична 

перспектива 

«Старі»  категорії бездомних, які переважали раніше в 

даному суспільстві, 

«нові»  які переважають зараз або з'явилися нещодавно 

внаслідок змін у суспільстві 

4. Стан здоров'я 

Фізично, психічно чи розумове неповноцінні, хворі на 

ВІЛ/СНІД, туберкульоз чи інші хвороби, алко- й наркозалежні 

тощо 

5. Спосіб життя 
«Вуличні» (бомжі), «транзитні» (волоцюги), 

безробітні/працюючі, жебраки тощо 

6. Місце проживання 

Без даху (на вулиці та в непристосованих до постійного 

проживання місцях), без дому (у нічліжках для бездомних, 

інституціях і короткострокових варіантах житла), у 

нестабільному житлі (трущоби, табори для біженців тощо), в 

неадекватному чи невідповідному до стандартів житлі 

(відсутність приватності й/або основних вигод) 

7. За видами послуг 
- Особи, які потребують лише короткострокової допомоги, 

щоб уникнути абсолютної бездомності;  



 
 
 

- особи, які можуть бути незалежними з наданням житла й 

курсів кваліфікації;  

- особи, які мають комплекс проблем, але можуть бути 

напівнезалежними, живучи в групових домах і отримуючи 

додаткові послуги; 

- особи, яким необхідний постійний догляд в інституціях 

*Джерело [2]. 

Особа також може потрапляти з однієї категорії до іншої. Протягом 

кількох років на вулиці в деяких «здорових» бездомних розвиваються 

психічні хвороби, інвалідність або залежності від алкоголю чи наркотиків. 

Бездомна сім'я може розпастися, й відповідно виникне декілька бездомних 

індивідів. Бездомна дитина, якщо залишиться без дому на все життя, стане 

бездомною молодою людиною, потім дорослим, а потім  особою похилого 

віку. Бездомний може якийсь період мати роботу, а в інші періоди  ні й таке 

інше. Для загального аналізу бездомності базовими категоріями є: бездомні 

чоловіки, жінки, діти, молодь і сім'ї; бездомні на вулиці та «під дахом»; 

тимчасові та хронічні бездомні. Поділ за іншими ознаками можна 

використовувати як додаткові характеристики, більш або менш дотичні до 

тієї чи іншої категорії. 

Проблема кількісних оцінок та збору інформації щодо 

бездомності. Соціологічні дослідження бездомності сприяють пошукам 

шляхів подолання цього явища як на рівні соціальних послуг і програм, так і 

на законодавчому рівні. Але для того, щоб розробляти певні закони чи 

програми, необхідно мати уявлення про кількість бездомних і причини 

виникнення проблеми. Досить складно визначити поняття бездомності, але 

ще складніше визначити їхню кількість. 

На сьогодні в країнах Європейського Союзу немає спільних підходів до 

збору даних щодо кількості бездомних осіб та стану бездомності. Різні 

організації та структури в різних країнах уповноважені готувати звіти. Так, 

наприклад, у Данії, Фінляндії, Франції, Німеччині, Люксембургу, Португалії, 

Іспанії, Великій Британії, Чеській Республіці, Угорщині та Словенії звіти про 

стан бездомності, характеристики бездомних, послуги, що надаються, 



 
 
 

готують та публікують національний чи регіональні уряди. Недержавні чи 

дослідні організації роблять це в таких країнах, як Австрія, Бельгія, Франція, 

Німеччина, Італія, Нідерланди, Іспанія, Велика Британія, Чеська Республіка, 

Угорщина та Польща. У таких країнах, як Австрія, Франція, Ірландія, Швеція 

Велика Британія та Естонія інформація готується муніципалітетами. Часто ці 

дані призначені для використання цільовою аудиторією, яка включає 

національний уряд чи місцеву владу, дослідників, розробників політики та 

органів планування, агенції та консультантів, які працюють з бездомними 

людьми, громадськість, самих бездомних.  

Іншим джерелом даних про бездомність є різні програми, що мають на 

меті вивчення управління містом, якості життя в сучасних містах Європи 

тощо, а також передбачають збір даних про кількість бездомних людей. 

Однією з таких програм є аудит міста (Urban Audit), дослідженнями якого в 

2006 2007 рр. було охоплено 321 місто Європи в 27 країнах Європейського 

Союзу, включаючи додатково 36 міст у Норвегії, Швейцарії та Туреччині. 

Одним із завдань цього аудиту було створення індикатора для визначення 

бездомності, що стосується співвідношення кількості бездомних людей і 

загальної кількості мешканців [5]. 

Для формування даних щодо бездомних у різних країнах 

використовуються різні методології та способи вимірювання. Найбільш 

поширеною з них є опитування персоналу різних організацій та закладів, що 

працюють з бездомними з використанням поштової чи електронної розсилки 

(див. таблицю 1.3). 

Деякі країни збирають дані про бездомних людей, ґрунтуючись на 

існуючому законодавстві, згідно з яким на організації, що надають послуги 

бездомним, покладається функція реєстрації клієнтів та надання інформації 

статистичним та адміністративним органам. Так, наприклад, у Данії з 1999 р. 

хостели (гуртожитки чи готелі) відповідно до чинного законодавства – 

«Закону про соціальні служби» (Low on Social Service) надають такі дані.  



 
 
 

Однією з кращих систем ведення обліку бездомних є Система зв’язку 

Агентства з бездомності м. Дубліна. Агентство з питань бездомності 

(Homeless Agency Dublin) м. Дубліна було створене як частина Ірландської 

стратегії бездомності, що представлена як трирічний план блокування 

бездомності. До його функцій належать управління, координація та 

вдосконалення послуг для бездомних людей м. Дубліна. Однією з головних 

складових цього плану є розвиток системи вивчення та аналізу того, як 

клієнти використовують наявні послуги, та з якими труднощами доводиться 

стикатися. Система зв’язку Агентства з бездомності м. Дубліна, що базується 

на можливостях Інтернету, об’єднує більш ніж 50 різноманітних організацій 

– надавачів послуг для бездомних. Завдяки їй інформація про можливі 

послуги, наявні місця в соціальних службах різного типу є доступною для 

фахівців та потенційних клієнтів. 

Таблиця 1.3 

Статистичні джерела щодо бездомності в деяких країнах 

Європейського Союзу* 

Країна Джерело 
Спосіб 

збору даних 
Опис організації 

Період, 

роки 

Спосіб 

вимірювання 

Фінляндія 
Опитування 

«Ринок 

житла» 

Опитування Місцева влада 

(щорічно) 

2006 У певний 

момент часу 

Франція 
Міністерство 

соціальних 

справ 

Опитування Опитування 

домогосподарств 

2004 У певний 

момент часу 

Угорщина 

Офіс 

статистики 

Опитування Зареєстровані 

служби, що 

здійснюють догляд 

(щорічно) 

2005 У певний 

момент часу 

Ірландія 

Департамент 

екології та 

місцевої влади 

 

Агентство з 

бездомності 

Опитування 

 

 

 

 

Опитування 

Трирічне 

опитування 

органами місцевої 

влади 

 

Щорічний 

підрахунок у 

регіоні Дубліна 

2005 

 

 

 

 

2006 

Поширення 

 

 

 

 

У певний 

момент часу 

Італія 

Державна 

комісія із 

соціального 

визначення 

Опитування Вибіркове 

опитування 

2000 У певний 

момент часу 

Литва 
Агентство із 

статистики 

Опитування Національний 

перепис 

2001 У певний 

момент часу 



 
 
 

Люксембург 
Міністерство 

сім’ї та 

інтеграції 

Опитування Національне 

опитування 

2006 У певний1 

момент часу 

Нідерланди 
Армія 

спасіння 

(НДО) 
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У певний 

момент часу 

Швеція 
Національна 

рада здоров’я 

та добробуту 

Опитування Опитування 

закладів та 

муніципалітетів 

2005 У певний 

момент часу 

* Джерело[5] 

В Північній Америці подібні дослідження щодо кількості бездомних 

проводять переважно активісти громадських організацій. Одне з класичних 

досліджень датується 1985 р., коли шляхом випадкового добору вулиць 

Чикаго було відібрано низку вулиць у різних районах, де два інтерв'юери в 

супроводі працівника поліції здійснювали нічний огляд усіх публічно 

доступних місць  вокзалів і зупинок міського транспорту, під'їздів, підвалів, 

парків або безкоштовних нічліжок. У всіх людей запитували, чи мають вони 

дім, і дев'ять з десяти відповідали, що так. Оскільки респондентам платили, 

майже всі погоджувалися відповісти на запитання. За даними цього 

дослідження, 1400 бездомних дорослих спали на вулицях та в публічно 

доступних місцях у Чикаго, а ще 1400 бездомних дорослих і дітей  у 

нічліжках. Дослідження повторили через кілька місяців узимку і кількість 

виявилася дещо нижчою  близько 2500, хоча збільшилася кількість людей у 

нічліжках. У Нью-Йорку рахували кількість бездомних, які ночували в 

тунелях мережі метро, що не використовувалися для руху поїздів. У Торонто, 

Едмонтоні, Келгері, Ванкувері й інших канадських містах щороку або що два 



 
 
 

роки здійснюють підрахунки бездомних протягом однієї доби шляхом 

прямого підрахунку бездомних на вулиці, збору інформації про кількість 

користувачів послугами для бездомних у даний день і кількість бездомних, 

які перебували в інституціях (лікарнях, в'язницях, витверезниках, центрах 

реабілітації тощо). Паралельно з підрахунками проводять дослідження 

шляхом інтерв'ю самих бездомних чи людей, які з ними працюють. 

Організації, що допомагають бездомним, зазвичай мають свої бази даних і 

щороку звітують про кількість своїх «клієнтів», їхній віковий, статевий та 

расовий склад [2]. 

Останніми роками в США активно впроваджується Система 

управління інформацією про бездомних (The Homeless Information 

Management System (HMIS)), що має на меті представити дані про кількість 

бездомних та їхні характеристики. Зміст інформації, яка має збиратися та 

реєструватися, передбачає також визначення (зі слів самого клієнта) причин, 

що зумовили його стан. До них відносять проблеми психічного здоров’я, 

алкоголізм, залежність від психоактивних речовин, проблеми зі здоров’ям, 

домашнє насильство/зловживання, сімейна криза, втеча молодої людини з 

дому, економічні проблеми, виселення тощо. Складовими інформації є блоки 

щодо оцінки ситуації клієнта, про освіту, зайнятість, тривалість бездомності, 

стан здоров’я, інформація про послуги, які отримував клієнт, та тривалість їх 

надання, про те, як і чому клієнт залишив програму, які були результати 

втручання тощо. Тут доцільно зазначити, що за клієнтом залишається право 

уникати відповіді на певні запитання, також у реєстраційній формі є рубрика, 

у якій зазначається, що клієнт не знає відповіді на певне запитання. 

Крім того, у США проводиться досить поширений тип досліджень 

щодо бездомності, який грунтується на застосуванні методу вибірки 

публічних місць, яка формується за ознакою високої та низької вірогідності 

концентрації бездомних у визначених географічних місцях. Дослідники 

виходять з того, що оскільки у великих містах немає можливості здійснити 



 
 
 

суцільний підрахунок, то доцільно скористатися відповідною вибіркою. 

Вибірка будується шляхом поділу міста на «дослідницькі дільниці», і для 

цього використовується карта міста.  

Такі дослідження здатні запропонувати лише «знімок», чи статистичну 

картину в певний період часу, але суттєвим їх обмеженням є те, що вони не 

відображають динаміку та тенденції розвитку ситуації з бездомністю. Для 

того щоб отримати ці характеристики, подібні дослідження на місцевому 

рівні потрібно проводити систематично з періодичністю один раз на рік чи з 

інтервалом у два роки, але на національному рівні, наприклад у США, вони 

проводилися один раз приблизно на десять років. У США було проведено два 

національних масштабних дослідження бездомності. Перше дослідження 

1987 р. проводилося лише у великих містах, а друге, 1996-го, включало всі 

типи поселень  місто, передмістя та сільські населені пункти. Зараз 

політики, практики та дослідники обговорюють можливості проведення 

наступного дослідження національного рівня у США [6]. 

Сучасні дослідження щодо кількісних оцінок та збору інформації про 

бездомних в Україні перебувають лише на початковому етапі формування, 

наразі немає точних даних щодо кількості бездомних осіб. Існує кілька 

досліджень проблеми бездомності: якісні й такі, що зачіпають лише один з 

аспектів бездомності (дітей вулиці, бездомних, які вчинили правопорушення 

тощо). Таким чином, навіть наявні статистичні дані є дуже фрагментарними, 

їх треба вишукувати у відповідних інстанціях. В установах соціального 

захисту  про кількість бездомних, які знаходяться у нічліжках, притулках 

тощо; про кількість безпритульних дітей; у моргах, напевно, можна було б 

дізнатися, скільки осіб без постійного місця проживання помирає на вулиці, а 

у благодійних організаціях скільки бездомних приходить до них їсти тощо. 

Тому можна розглядати лише окремі цифри, надані різними інституціями. 

Від того кількісні оцінки явища бездомності в Україні значно варіюють, адже 

соціально-демографічна структура бездомних досить строката. За оцінками 



 
 
 

експертів в Україні нараховується близько 30 тис. бездомних, із них у 

столиці – 3,5 тис., але є підстава вважати, що ця цифра дуже занижена, якщо 

тільки за деякими даними в Одесі їх приблизно 20 тис., у Луганську 

15 тис. [7]. Однак потрібно зазначити, що в країнах, де підрахунок кількості 

бездомних громадян був проведений, говорити про точні цифри також 

неможливо.  

В таблиці 1.4 наведено п'ять основних стратегій визначення кількості 

бездомних [2]. Деякі дослідники додають до цих стратегій ще дві: 

автоматизовані (комп'ютеризовані) системи кількості користувачів 

послугами для бездомних (бази даних) і дослідження серед надавачів послуг. 

Остання стратегія є найбільш ефективною за найменших витрат часу, 

оскільки надавачі послуг домовляються про якусь базову стандартну анкету 

для своїх клієнтів (вік, стать, стан здоров'я, кількість часу без житла, причина 

бездомності тощо) і, зібравши цю інформацію, аналізують її, отримуючи дані 

про всіх бездомних, що користувалися найрізноманітнішими послугами для 

них у даній місцевості. 

Таблиця 1.4 

Основні стратегії визначення кількості бездомних* 
Стратегія Зміст стратегії 

1. Переписи та підрахунки 

однієї доби, вуличні 

дослідження «з вікна» 

Йдеться про підрахунок осіб, які в чітко визначений момент 

часу (станом на такий-то день такого-то року) не мали 

постійного місця проживання, оскільки бездомні або самі 

про це заявили, або нічого не питаючи, а просто фіксуючи 

їх, наче «з вікна», в певну ніч або в нічліжці для бездомних, 

або на вулиці й припускаючи, що, оскільки вони не ночують 

вдома, то, мабуть, його не мають. 

2. Дослідження 

«ключових осіб» 

Необхідно зв'язатися з людьми, які працюють з 

бездомними, і попросити їх визначити приблизні масштаби 

бездомності в межах їхньої діяльності (країні, місті, районі 

тощо). Наприклад, якщо особа працює з бездомними в 

Харкові, то, вочевидь, має чітке уявлення про їхню кількість 

у цьому місті, навіть не проводячи ніяких спеціальних 

підрахунків. 

3. Часткові підрахунки 

Спробувати порахувати хоча б тих бездомних, яких легко 

«знайти», наприклад тих, яких видно на вулиці або які 

користуються послугами для бездомних, чи зробити вибірку 

окремих вулиць і центрів для бездомних. 

4. Екстраполяції з Знаючи кількість «видимих» бездомних, припустити, 



 
 
 

часткових підрахунків скільки може бути «невидимих» бездомних, або, знаючи 

розподіл бездомних за принципом місто/село чи залежно 

від району міста, вивести формулу підрахунку загальної 

кількості бездомних, враховуючи відсоток тих, яких не 

врахували в частковому підрахунку. 

5. Адаптації імовірності 

бездомності в даному 

районі 

Провівши загальне дослідження щодо людей, які 

проживають у даній місцевості, подивитися, яка 

ймовірність того, що людина не матиме дому, і, знаючи 

кількість населення місцевості, визначити приблизну 

кількість бездомних. 

*Джерело [2] 

Цей метод не вимагає особливих витрат ані коштів, ані часу, оскільки 

надавачі послуг у будь-якому разі збирають деяку інформацію про своїх 

клієнтів і не треба спеціально наймати інтерв'юерів чи добровольців для 

підрахунків, а лише мати кількох осіб, які б зібрали й проаналізували дані.  

Однією з проблем несумісності різних методів підрахунку бездомних є 

проблема часу: як було зазначено вище, одні з методів призначені для 

визначення кількості бездомних у даний момент часу, а інші  у певний 

проміжок часу (за місяць, рік тощо). Так, бездомна людина може одну ніч 

провести на вулиці, другу  у своїх далеких родичів, третю  у поїзді, 

наступну  у дешевому провінційному готелі. Якщо робити підрахунок 

бездомних у якийсь конкретний день, то можна цю людину не врахувати. 

Але, з іншого боку, якщо вести підрахунок бездомних протягом певного 

періоду, цю людину можна порахувати декілька разів у різних районах міста, 

різних нічліжках чи їдальнях. До цієї проблеми додається проблема 

небажання бездомних бути «піддослідними» й потреба надавати їм 

матеріальну винагороду за співпрацю, що робить дослідження дорогим і 

непередбачуваним за фінансовими витратами.  

Щоб ефективно дослідити кількість бездомних, необхідна співпраця 

різних суспільних груп, зокрема представників уряду, надавачів послуг 

бездомним, науковців і самих бездомних. При цьому важливо не 

обмежуватися лише реєстрацією чи обліком бездомних у закладах, де вони 

перебувають, а ініціювати різного типу дослідження, насамперед такі як 



 
 
 

опитування та спостереження в певний момент часу. Також суттєвою 

складовою цього процесу має стати розробка відповідного інформаційного 

забезпечення та навчання фахівців методам його використання з тим, щоб 

вони були здатними постійно оновлювати та підтримувати відповідні дані. 

Ставлення до проблем бездомності суспільства. Бездомність за 

своїм характером є певним видом соціальної патології. Бездомними в 

принципі можуть бути цілком успішні в професійному плані громадяни. 

Особи без певного місця проживання належать до більш запущеної стадії 

бездомності. Тобто, бездомні як соціальна група характеризуються своєю 

власною ідентичністю. Це означає, що бездомні не просто позбавлені житла, 

вони відторгнуті від свого колишнього найближчого середовища (сім'ї, 

дружніх і професійних співтовариств), «випадають» із загальноприйнятих 

соціальних стосунків. Людина набуває специфічні риси поведінки, 

характерні для бездомних, сприймає норми і цінності, що прийняті цією 

категорією людей і відрізняються від цінностей, які домінують в 

суспільстві [8].  

Більшість громадян ставляться до бездомних негативно. Негативне 

відношення до них зв'язується з тим, що бездомні втручаються в публічний 

простір міст, порушуючи своїм видом і поведінкою моральні норми, що 

склалися. Бездомні розглядаються як вуличне співтовариство з особливою 

субкультурою, правилами поведінки, стратегіями виживання. Інтеграція 

бездомних у вуличну маргінальну культуру робить їх ізгоями для більшості 

людей. Але, досліджуючи бездомність, необхідно пам'ятати про те, що не всі 

бездомні знаходяться на соціальному дні, як і про те, що соціальне дно, у 

свою чергу, складається не лише з бездомних. Неправильно ототожнювати 

бездомних та маргіналізованих осіб. Навіть у дослідженні стосунків між 

бездомними і тими людьми, які з ними безпосередньо працюють, 

відзначається: співробітникам найважче позбавитися від власних упереджень 

і страхів (жах заразитися, піддатися насильству, наразитися на нерозуміння, 



 
 
 

побоювання випрошування, страх виявитися в ролі рятівної «соломинки» і 

тому подібне).  

Досвід зарубіжних країн показує, що дослідження проблем бездомності 

містить також опитування населення щодо ставлення до бездомних осіб, 

можливих шляхів зменшення та профілактики цього явища на рівні громад 

тощо. Крім того, опитування населення про відношення до соціального дна і 

його представників важливе як для формування образу маргіналізованих 

груп, так і для того, щоб донести до широких мас причини низхідної 

мобільності. Адже громадське співпереживання і підтримка в даному 

випадку згодом можуть проявитися в цілком конкретних вчинках: допомога 

особі, що замерзає на вулиці, повідомлення про неправомірні дії відносно 

бездомного і тому подібне. Завдяки цьому не лише дещо покращуються 

механізми висхідної мобільності (за рахунок зростання взаємопідтримки в 

суспільстві, навіть на рівні превентивних заходів), але і ростуть вимоги до 

відповідних інститутів з боку населення, громадських та релігійних 

організацій, громади в цілому тощо [9]. 

Зауважимо, що сьогодні в Україні до проблем бездомності найчастіше 

звертаються засоби масової інформації (ЗМІ). Зазвичай подібні матеріали, що 

зачіпають соціально дискомфортні теми, не сприяють формуванню 

толерантності до представників соціально виключених груп і, отже, 

провокують насторожене, негативне, а іноді і агресивне відношення з боку 

населення. Для успішного подолання феномену соціальної виключності в 

засобах масової інформації необхідно чітко відділяти об'єктивні чинники від 

іміджевих, що дозволить сформувати в суспільній свідомості образ тієї або 

іншої групи бездомних осіб. 

Крім того, ЗМІ мають інформувати громадян щодо діючих програм 

допомоги бездомним, діяльності організацій різних форм власності, які 

надають соціальні послуги даній категорії осіб. Це сприятиме формуванню 



 
 
 

толерантного ставлення населення до проблем бездомності та бездомних 

осіб. 

Довіра як проблема дослідження бездомності. Феномен бездомності 

в Україні ще недостатньо вивчений; про це свідчить як відсутність єдиної 

термінології, так і дуже невелика кількість відповідних наукових досліджень. 

Проте зумовлює такий стан справ сама суть проблеми соціальної 

виключності, оскільки ця група населення не лише виявляється виключеною 

з громадської точки зору, але є недоступною для масштабного збору 

репрезентативній інформації. У європейських країнах і США інформація про 

соціально виключені прошарки представлена дещо ширше, що пояснюється 

великою кількістю спеціалізованих програм (у тому числі, що проводяться 

державою), на основі яких і організовується збір необхідних даних. Таким 

чином, в Україні необхідність в спеціалізованих програмах і дослідженнях в 

цій сфері відчувається досить гостро. Їх проведення дозволить, по-перше, 

посилити співпрацю серед вже існуючих організацій і, по-друге, створити 

необхідну базу для впровадження соціальної політики, що направлена на 

інтегральне рішення проблеми [8]. 

Слід зауважити, що наукові дослідження, спрямовані на вивчення 

кількісного або якісного складу бездомних, надзвичайно складні для 

організації і при цьому мають досить обмежену достовірність. Це 

пояснюється тим, що ця група людей, порівняно більше закрита для збору 

інформації про неї. Дослідникам необхідно враховувати ще один аспект: 

зовсім не усі бездомні відносяться до соціального дна. Звичайні методи збору 

інформації, властиві дослідницьким процесам, часто виявляються 

неспроможними в цій ситуації, в першу чергу через відсутність яких-небудь 

даних про характер генеральної сукупності: жодну побудовану вибірку 

неможливо перевірити на репрезентативність [10]. 

Зарубіжний досвід досліджень щодо бездомності свідчить про те, що 

одним із важливих факторів в цьому є проблема довіри. Бездомні  це люди 



 
 
 

різні по своєму віку, статі, освіті, стану здоров'я, інтелектуальному рівню, 

темпераменту, життєвому досвіду, поглядам на життя, специфіці соціальних 

зв'язків, професійній підготовці і кваліфікації, причинам втрати житла тощо. 

Іншими словами, встановлення контакту з ними  як один з перших кроків в 

дослідженні феномену бездомності  представляється справою досить 

складною. Ймовірно, не випадковий той факт, що досі не вивчені фактично 

соціальні ситуації неорганізованих бездомних, тих, хто не користується 

допомогою різного роду організацій, будь то державні або інші структури. 

Підкреслимо, що саме ця категорія бездомних і сьогодні залишається для 

дослідника, як, втім, і для практика соціальної роботи, «terra incognita» [11]. 

Дійсно, в дослідженнях, що проводяться, і в 90-і рр. ХХ ст., і сьогодні 

акцент робиться на використанні методів опитування. Як правило, 

опитуються бездомні  клієнти тих або інших соціальних служб, тобто 

організовані бездомні. Вивчається їх соціальний портрет, мотиви, чинники, 

що сприяють освоєнню статусу бомжа. Вивчаються причини бездомності, що 

«лежать в законодавчій площині»; статевовіковий склад, сімейний стан, 

освітній рівень, професійна підготовка, джерела засобів існування, рівень 

доходів, причини втрати житла, стратегії бездомного існування. Не 

залишаються поза увагою дослідників і механізми адаптації людей до 

бездомного життя і ряд інших проблем, рішення яких представляється вкрай 

важливим в аспекті розробки програм допомоги бездомним. Розглядається 

питання про необхідність вивчення цінностей цих людей як найважливішу 

умову їх участі в подібного роду програмах. Така постанова питання дуже 

важлива як в в теоретичному так і в практичному контекстах. Крім того, 

феномен бездомності можна вивчати, застосовуючи, наприклад, методи 

візуальної соціології, зокрема, працюючи з відповідними Інтернет-сайтами 

або аналізуючи законодавчі акти, документи організацій, що займаються 

соціальним захистом людей без певного місця проживання. Проте жоден з 

подібного роду методів дослідження не замінить прямого контакту «лицем 



 
 
 

до лиця», тим більше з неорганізованими бездомними особами. Довіра до 

дослідників та практиків із соціальної роботи з бездомними особами 

передбачає знання специфіки ситуацій, в яких знаходяться ті, хто в силу 

різного роду причин не вступають з інтерв’юерами у взаємодію. Довіра 

потребує ретельно вивірений кожен крок у встановленні контакту з «іншим», 

акцентування уваги на його потребах і ресурсах. Це означає, що не завадило 

б з самими бездомними обговорювати все, що планується дослідниками 

відносно взаємодії з ними. 

При досліджені необхідно акцентувати більше уваги на визнанні 

можливих реальностей, включаючи і ту, що, іноді, придумується бездомними 

особами. Їх фантазії представляються значимими і в контексті дослідження, 

бо дають знання про те, як позиціонує себе інформант, що для нього в цій 

ситуації значимо; і в контексті практики соціальної роботи вони не менш 

значимі, бо той позитив, який приписує собі інформант, можливо 

використати як ресурс в організації його соціальної підтримки, і не лише 

його. 

Ситуація в Україні щодо бездомності свідчить, що про організованих 

бездомних сьогодні відомо немало, судячи з поширення різноманітних 

практик їх соціального обслуговування, то у разі неорганізованих бездомних 

існують певні труднощі навіть при визначені груп, якими представлена ця 

спільнота. Це свідчить про те, що дослідження щодо категорії 

неорганізованих бездомних осіб фактично не здійснюються в повному обсязі 

ні вченими , ні практиками соціальної роботи. Враховуючи зарубіжний 

досвід таких досліджень можна констатувати, що якщо організовані бездомні 

 це зовнішня частина айсберга, то неорганізовані, відповідно,  це підводна, 

невидима його частина, яка потребує подальшого вивчення [11]. 

Таким чином, для дослідження феномену бездомності потрібно мати 

уявлення про його структуру, а це, в свою чергу, передбачає визначення 

основних характеристик тих, кого ми називаємо бездомними. Також 



 
 
 

нагальним залишається питання щодо визначення чисельності бездомних в 

Україні, бо знайти достовірну інформацію практично неможливо. Тобто, 

дослідження бездомності в Україні пов'язане з такими проблемами:  

 труднощами у визначенні терміну «бездомний»; 

 відсутністю достовірної інформації щодо масштабу та географічного 

поширення бездомності;  

 відсутністю типологізації бездомності, категоризації бездомних та 

безпритульних осіб;  

 малою кількістю соціальних служб  осередків перебування 

бездомних, де можна було б збирати інформацію, надавати та 

вдосконалювати послуги для цієї групи клієнтів,  таких як центри обліку, 

центри реінтеграції, притулки, «нічліжки», гуртожитки, соціальні готелі 

тощо;  

 негативним ставленням громадськості до бездомних.  

Крім того, зауважимо, що контекст досліджень щодо бездомних осіб, і 

особливо безпритульних дітей, вимагає перегляду таких усталених понять, як 

«згода, приватність, шкода, упередженість», тому що існує серйозна 

небезпека стереотипізації, маргіналізації, стигматизації образу бездомних 

осіб. Застосування дослідницького інструментарію варто перетворювати на 

стратегію запобігання та зменшення бездомних осіб та їх спільнот, а самі 

дослідження мають бути спрямовані на створення підґрунтя для розвитку 

мережі підтримки та допомоги бездомним людям [12]. 

Отже, багатоаспектність проблем бездомних потребує постійного їх 

дослідження, аналізу причин виникнення цих проблем та вимагає об'єднання 

зусиль різних міністерств та відомств і чіткої координації дій для 

формування державної політики щодо бездомності, створення превентивних 

програм для запобігання поширенню бездомності у великих масштабах, що 

узгоджуватимуться з дослідженнями та програмами подолання бідності в 

Україні, планування та створення відповідних служб та послуг, враховуючи 



 
 
 

наявні та потенційні можливості й ресурси як державних, так і недержавних 

організацій. 
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бездомними особами в Україні вкрай ускладнене через проблеми збору 

статистичної інформації, визначення кількісних характеристик, що в свою 

чергу ускладнює розробку адекватних, дієвих заходів по подоланню явища 

бездомності. Ефективна соціальна політика спирається на оперативну 

діагностику стану об’єкта, його дослідження і оцінки в динаміці. Крім того, 

вже задіяні соціальні програми та заходи потребують аналізу поточних 

результатів, виявлення недоліків, негативних тенденцій та розробки 

корегуючих рекомендацій. 

Періодичні соціологічні дослідження даної соціальної групи 

дозволяють відслідковувати фактичний стан справ щодо бездомності в 

Україні, здійснювати систематичний аналіз процесів, відслідковувати 

негативні тенденції, які можуть призвести до соціальної напруги, а також 



 
 
 

опрацювати короткостроковий прогноз можливих змін структури даної 

соціальної групи. Визначення чинників, які впливають на ці зміни, є 

передумовою попередження і усунення негативних тенденцій до ескалації 

явища бездомності в українському суспільстві. Проведення періодичних 

соціологічних досліджень дає змогу оцінити повноту й ефективність 

реалізації законодавчих актів з питань підтримки бездомних осіб, сприяти 

прийняттю оптимальних рішень на різних рівнях управління. 

В період 2006-2012 років Центром перспективних соціальних 

досліджень за підтримки Міністерства соціальної політики України 

проведено два соціологічних дослідження: «Соціальний портрет бездомних 

громадян»
1
 (2006 рік) та «Соціальний портрет бездомних осіб» (2012 рік) з 

метою виявлення соціально-демографічних характеристик даної категорії 

населення, визначення причин та наслідків бездомності, умов проживання та 

засобів існування бездомних громадян, окреслення основних заходів щодо їх 

можливої реінтеграції. Дослідження 2012 року має порівняльний характер, 

одержані дані співставлені з аналогічними даними соціологічного 

дослідження за 2006 рік з метою з'ясувати динаміку соціальних змін, 

закономірності, тенденції, небезпеки, що характерні для визначеної 

соціальної групи. Інструментарій (анкета) та методична база в обох 

дослідженнях є ідентичними для коректності порівняння. 

Опитування (методом анкетування) проводилось з березня по липень 

2012 року в 18 областях України, АР Крим, в м.Києві та м.Севастополі. 

Згідно розрахункової вибіркової моделі було опитано 982 респондента 

(стандартні відхилення при достовірних 95 відсотках і співвідношенні 

змінних від 0,1 : 0,9 до 0,5 : 0,5 становлять 1,3-2,1 відсотка). Відповіді по 

одновимірних розподілах подані у додатку А. 

                                                           
1
 Опитування проводилось з липня по жовтень 2006 року в 15 областях України, АР Крим та місті Києві. 

Згідно розрахункової вибіркової моделі було опитано 1138 респондентів. Стандартні відхилення при 

достовірних 95 відсотках і співвідношенні змінних від 0,1 : 0,9 до 0,5 : 0,5 становлять 1,3-2,2 відсотка. 



 
 
 

Під час проведення опитувань у 2006 та 2012 роках було охоплено 

практично всі області (окрім Тернопільської) (табл..2.1), тобто за 

територіальною ознакою ми маємо повну картину по Україні. Оскільки дана 

соціальна група у кількісному та якісному вимірах є малодослідженою, вкрай 

бракує повномірних статистичних даних, саме широкомасштабне 

територіальне охоплення дає змогу одержати високо репрезентативні, 

вичерпні дані. 

Щодо демографічних характеристик досліджуваної групи, то суттєві 

зміни відбулися за ознакою статі - у дослідженні 2006 року ми звертали увагу 

на те, що серед жінок розподіл за віковими групами був доволі рівномірним, 

59% жінок – особи до 45 років, тому на перспективу спрогнозували 

тенденцію до збільшення частки жінок серед бездомних. І у 2012 році ми 

зафіксували суттєве збільшення (на 10%) кількості жінок серед бездомних – з 

24,25% у 2006 до 34,17% у 2012 (рис.2.1). 

Таблиця 2.1 

Розподіл респондентів за регіонами України, % 
 2006 2012 

АР Крим 1,49 6,46 

м.Київ 23,11 5,42 

м.Севастополь - 5,83 

Центральний регіон 

Вінницька область - 0,21 

Запорізька область 13,09 6,25 

Кіровоградська область 0,53 - 

Полтавська область 4,39 4,17 

Черкаська область - 2,08 

Західний регіон 

Волинська область 1,76 5,21 

Закарпатська область - 4,58 

Івано-Франківська область - 1,46 

Львівська область - 2,08 

Рівненська область 2,99 5,42 

Хмельницька область 3,95 - 

Чернівецька область 3,51 - 

Східний регіон 

Дніпропетровська область 8,61 4,38 

Донецька область 5,80 3,96 

Луганська область 12,83 5,21 

Харківська область - 5,21 



 
 
 

Південний регіон 

Миколаївська область 7,82 4,38 

Одеська область 2,46 10,42 

Херсонська область 4,48 - 

Північний регіон 

Житомирська область - 3,75 

Київська область - 8,13 

Сумська область 1,41 5,42 

Чернігівська область 1,76 - 

 

 

Рис.2.1. Розподіл респондентів за ознакою статі, % 

За ознакою віку досліджувана група є стабільною у порівнянні з 2006 

роком (табл..2.2), за кожною віковою групою не спостерігається суттєвих 

змін. Зберігається тенденція – фактично половина респондентів (51,25%) це 

особи старшого та похилого віку (46 – більше 65 років). З одного боку, вікова 

група 46-55 років відноситься до працездатного віку (разом з нею особи 

працездатного віку становлять 76,46%), однак, зважаючи на вік та соціальне 

становище представників цієї групи, вкрай ускладненим вбачається пошук 

ними роботи, отримання нової професії, їх життєві перспективи є вкрай 

обмеженими, тому, на нашу думку, підтримка саме цієї вікової групи, яка є 

найчисельнішою – 27,71%, вдається найбільш проблемною. 

Таблиця 2.2 

Розподіл респондентів за віковими групами, % 
вік 2006 2012 

18-27 років 11,78 11,46 

28-35 років 15,38 13,75 

36-45 років 22,58 23,54 

46-55 років 26,10 27,71 

жінки 

чоловіки 

2006 рік 

2012 рік 

24,25 34,17 

75,75 

65,83 



 
 
 

56-65 років 17,57 18,33 

більше 65 років 6,59 5,21 

 

Якщо розглянути вікові розподіли за ознакою статі, то виявляється 

наступне – з одного боку, розподіли жінок та чоловіків за віковими групами 

не зазнали суттєвих змін у порівнянні з 2006 роком (рис.2.2.) – для чоловіків 

характерна вікова піраміда з піком на групі 46-55 років, у жінок зберігається 

рівномірний розподіл по вікових групах. 

Тому, з іншого боку, враховуючі дані 2006 року та прогнозоване тоді 

збільшення кількості жінок серед бездомних осіб, можна казати про 

сформовану тенденцію до фемінізації бездомності, яка, спираючись на дані 

2012 року, буде інтенсивнішою. Адже, якщо віковий розподіл жінок є 

рівномірним по всім групам, то з часом вони будуть витісняти чоловіків, 

збільшувати свою частку серед бездомних. Зокрема, серед жінок 

чисельнішими у порівнянні з чоловіками є групи молодшого віку (18-35 

років) (до речі, репродуктивного віку) – 36,58% проти 19,31%. 

жінки 

 

 

18-27 років 

28-35 років 

36-45 років 

46-55 років 

56-65 років 

більше 65 років 
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17,39 

22,46 

20,65 
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Рис.2.2. Розподіл жінок та чоловіків за віковими групами, % 

Серед бездомних осіб зміни за сімейним станом відбуваються за 

рахунок жінок (табл..2.3). У чоловіків показники є стабільними, серед жінок 

на 4,47% збільшилась кількість одружених, на 8,37% знизилась кількість 

неодружених – це результат входження до категорії бездомних осіб жінок 

молодших вікових груп. 

Таблиця 2.3 

Розподіл респондентів за сімейним станом, % 

 
загалом жінки чоловіки 

2006 2012 2006 2012 2006 2012 

одружений (одружена) 9,49 11,32 10,87 15,34 9,05 9,24 

неодружений 

(неодружена) 
39,89 37,74 44,57 36,2 38,4 38,54 

розлучений (розлучена) 42,36 39,83 33,33 31,9 45,24 43,95 

удівець 

(удова) 
8,26 11,11 11,23 16,56 7,31 8,28 

 

Серед бездомних осіб збільшилась кількість тих, хто має дітей – з 

50,26% до 58,94% (табл..2.4). Серед жінок цей показник виріс на 17,14%, 

серед чоловіків – лише на 3,71%. Отже, знову спостерігаємо тенденцію, коли 

18-27 років 

28-35 років 

36-45 років 

46-55 років 

56-65 років 

більше 65 років 

9,51 

14,73 

22,62 

27,84 

18,79 

6,5 

8,23 

11,08 

24,68 

32,28 

19,94 

3,8 

2012 рік 

2006 рік 



 
 
 

основні зміни за ознакою відбуваються за рахунок жінок. Серед жінок на 

11,65% зросла чисельність тих, хто має 1 дитину, на 5,3% - тих, хто має 2 

дітей, у чоловіків аналогічні показники варіюють у діапазоні 1,5 – 2,2%. 

Таблиця 2.4 

Розподіл респондентів за наявністю та кількістю дітей, % 
 

немає 1 дитина 2 дитини 3 дитини 
більше 3-х 

дітей 
2006 2012 2006 2012 2006 2012 2006 2012 2006 2012 

респонденти 

загалом 
49,74 41,06 29,88 34,89 15,82 19,15 2,72 3,19 1,85 1,7 

серед них: 

жінки 47,4 30,25 29,71 41,36 16,30 21,6 4,35 2,47 2,17 4,32 

чоловіки 50,46 46,75 29,93 31,49 15,66 17,86 2,20 3,57 1,74 0,32 

 

Серед тих, хто має дітей (58,94% від загальної кількості опитаних) на 21,37% 

збільшилась частка наймолодшої вікової групи – від 18 до 27 років 

(табл..2.5). Тобто, така проблемна соціальна група, як бездомні, інтенсивно 

поповнюється молодими особами з дітьми. 

Таблиця 2.5 

Розподіл вікових груп за наявністю дітей, % 

 
немає 1 дитина 2 дитини 3 дитини 

більше 3-х 

дітей 

2006 2012 2006 2012 2006 2012 2006 2012 2006 2012 

18-27 років 84,33 62,96 11,19 31,48 3,73 5,56 0,75 0 0 0 

28-35 років 60,0 58,46 24,57 32,31 13,71 1,54 1,71 1,54 0 6,15 

36-45 років 45,53 34,82 35,8 44,64 12,84 15,18 2,72 2,68 3,11 2,68 

46-55 років 39,73 29,46 34,68 36,43 20,88 28,68 2,69 4,65 2,02 0,78 

56-65 років 39,5 35,29 32,5 27,06 21,5 34,12 4,5 3,53 2,0 0 

більше 65 років 45,33 56,0 29,33 24,0 17,33 12,0 4,0 8,0 4,0 0 

 

Вперше введене у 2012 році запитання щодо того, з ким проживають 

діти (рис.2.3), зафіксувало, що 46,36% опитаних дали відповідь «з матір’ю, з 

батьком», а фактично чверть – 23,72% - взагалі не знають, де і з ким 

проживають діти; 6,11% (це особи похилого віку), зазначили, що діти мають 

окреме житло. 



 
 
 

 

Рис.2.3. Розподіл відповідей на запитання «Якщо є діти, то де (з 

ким) вони проживають?», % 

Статичною виявилася така ознака, як освіта (рис.2.4) (варіант відповіді 

«професійно-технічна» в 2012 році з’явився вперше). Зберігається тенденція, 

відповідно якої переважну більшість серед бездомних становлять особи с 

середньою, середньою спеціальною, неповною середньою та професійно-

технічною освітою. Особи з вищою та незакінченою вищою освітою в 

сукупності становлять лише 12,71% у 2012 році (11,69% у 2006 році). 

 

Рис. 2.4. Розподіл респондентів за освітою, % 
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Відповідним є і розподіл спеціальностей за освітою респондентів 

(табл..2.6) – як і в 2006 році, в 2012 році більшість серед опитаних становлять 

кваліфіковані робітники (54,29%), другою за частотою йде відповідь «немає 

спеціальності» (28,33%). Відсутність високої кваліфікації є стабільною 

характеристикою опитаних бездомних осіб. 

В попередньому дослідженні ми вже зазначали, що освіта є важливою 

характеристикою, що впливає на ризик стати бездомним. Саме 

характеристикою, а не чинником, адже відсутність високої кваліфікації (що 

унеможливлює отримання високооплачуваної роботи, обмежує можливості 

до самореалізації та задоволення власних потреб, визначає низький 

соціальний статус) сама власне є наслідком тих самих причин, які і 

визначають ризик стати бездомним – бідність, обмежені життєві можливості, 

відсутність умов для самореалізації. 

Таблиця 2.6 

Розподіл спеціальностей за освітою респондентів, % 
 2006 2012 

спеціаліст технічного профілю 3,67 3,21 

спеціаліст у галузі науки, культури 2,67 2,29 

спеціаліст у галузі охорони здоров’я 1,89 1,67 

спеціаліст у галузі освіти, дошкільного 

виховання 
2,11 2,08 

військовослужбовець, працівник 

правоохоронних органів 
0,41 1,88 

кваліфікований робітник 51,26 54,29 

немає спеціальності 37,99 28,33 

 

Певні зміни відбулись в досліджуваній групі щодо зайнятості (рис.2.5) 

– зокрема, у порівнянні з 2006 роком вдвічі зменшилась кількість тих, хто 

ніколи не працював (18,28% проти 9,17%), натомість збільшилась кількість 

тих, хто працює досі – 0,96% у 2006 році та 7,29% у 2012 році. 



 
 
 

 

Рис. 2.5. Розподіл відповідей на запитання «Чи працювали Ви коли-

небудь?», % 

 

Характер зайнятості є похідним від рівня освіти респондентів – 

переважна більшість опитаних – 44,13% - зазначили своєю професійною 

групою варіант відповіді «різнороб, підсобний робітник», другою є відповідь 

«кваліфікований робітник» - 23,54% (табл..2.7), разом ці дві професійні групи 

становлять 67,67% від загальної кількості. Звернемо увагу, що у 2006 році 

співвідношення цих двох груп було фактично протилежним – різноробів та 

підсобних робітників – 29,69%, а кваліфікованих робітників – 44,58%. 

Таблиця 2.7 

Розподіл респондентів за професійними групами, % 
 2006 2012 

керівник (заступник керівника) 

підприємства, установи, 

сільгосппідприємства 

0,19 1,04 

державний службовець 0,58 1,88 

спеціаліст технічного профілю 4,35 3,58 

спеціаліст у галузі науки, культури, 

охорони здоров’я, освіти, дошкільного 

виховання 

6,38 3,13 

працівник правоохоронних органів, 

військовослужбовець 
0,39 1,46 

приватний підприємець 0,29 1,25 

службовець з числа допоміжного 5,71 5,0 

так 

ні 

працюю досі 

80,76 

18,28 

0,96 

82,5 

9,17 

7,29 

2012 

2006 



 
 
 

персоналу 

кваліфікований робітник 44,58 23,54 

різнороб, підсобний робітник 29,69 44,13 

працівник сільгосппідприємства 7,74 3,54 

фермер 0 0 

учень, студент, курсант, аспірант 

тощо 
0,10 0,21 

домогосподарка 0 1,46 

 

Останнім місцем роботи для переважної кількості опитаних стали 

завод, фабрика, промислове виробництво – 23,96%, будівництво – 18,13%, 

торгівельні заклади – 11,25%, сезонні роботи - 9,46% (табл..2.8.). Слід 

зазначити, що багато респондентів - 58,31% - в ході опитування відзначали, 

що працювали або працюють неофіційно, зрозуміло, що сектор тіньової 

зайнятості не надає жодних соціальних гарантій, змушує людей 

погоджуватись на будь-які умови праці за мізерну винагороду. Тіньова 

зайнятість є проблемою для українського суспільства загалом, проте для 

людей, які опинились в скрутних життєвих обставинах, але мають бажання 

працювати, наступає ефект «замкненого кола», коли низька кваліфікація, 

безробіття, відсутність реєстрації/прописки, документів унеможливлює 

претензії на гідну, офіційну роботу. 

Таблиця 2.8 

Розподіл респондентів за останнім місцем роботи, % 
 2006 2012 

заклади державного управління 1,36 3,13 

навчально-виховні заклади 4,66 2,5 

медичні заклади 2,53 1,88 

торгівельні заклади 6,80 11,25 

завод, фабрика, промислове виробництво 36,44 23,96 

будівництво 12,15 18,13 

готелі, заклади громадського харчування 2,92 3,13 

транспорт і зв’язок 9,23 6,88 

колективні, громадські та особисті послуги (в 

т.ч. у сфері відпочинку та розваг, культури та 

спорту) 

14,29 6,67 

сільгосппідприємство 9,62 5,21 

житлово-комунальне господарство - 5,63 

сезонні роботи - 9,46 



 
 
 

Розподіл респондентів за роками втрати роботи (рис. 2.6) демонструє, 

що критичним періодом для опитаних у 2006 році був 1999 рік, надалі 

відбувалось поступове зниження та стабілізація показників. З 2005 року 

починається зростання показників, а з 2007 року (на який припадає початок 

економічної кризи) відбувається стрімке зростання кількості тих бездомних, 

хто втратив роботу. Наразі досягнуто пікового значення, аналогічного 1999 

року – 7,91% (1999) та 7,08% (2011) (показник за 2012 рік є неповним, адже 

відображає ситуацію лише за І півріччя). В періоди економічної 

нестабільності, спаду виробництва, зростання безробіття особи з низькою 

кваліфікацією, без спеціальності першими потрапляють під звільнення, різко 

звужуються можливості щодо пошуку роботи. (Не пам’ятають рік втрати 

роботи серед опитаних у 2006 році 23,01%, у 2012 році – 28,03%). 

 

Рис. 2.6. Розподіл респондентів за роками втрати роботи, % 

Зокрема, такі причини втрати роботи, як скорочення і закриття 

підприємства (установи) за останні шість років набрали відсотків (табл.. 2.9) 

– відповідно 5,34% та 2,86%. 
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Отже, зрозуміло, що економічна криза в першу чергу б’є по бідним, 

соціально вразливим прошаркам населення, наслідком чого стає підвищення 

ризику стати бездомним, втрата засобів існування за рахунок власної праці 

перетворюється для них на соціальну та особистісну катастрофу. 

Таблиця 2.9 

Розподіл респондентів за причинами втрати роботи, % 
 2006 2012 

за власним бажанням 46,17 34,79 

через скорочення 10,7 16,04 

закриття підприємства (установи) 8,6 11,46 

звільнення за порушення трудового 

законодавства 

14,9 7,08 

позбавлення волі 18,65 4,81 

у зв’язку зі станом здоров’я - 3,74 

вихід на пенсію - 3,76 

інвалідність - 1,06 

вагітність та народження дитини - 1,04 

За досліджуваний період суттєво – на 19,28% - зменшилась кількість 

бездомних осіб, які не мають документів, що засвідчують особу – з 43,45% 

(2006) до 24,17% (2012) (рис. 2.7). Результатом відновлення, наявності 

документів стає можливість отримати тимчасову реєстрацію, яку у 2012 році 

вже мають 47,71% опитаних, проти 14,5% у 2006 році. І хоча кількість тих, 

хто немає реєстрації/прописки у порівнянні з 2006 роком знизилась на 

15,22%, все ж таки до цієї групи відноситься половина опитаних – 50,42%. 

Слід звернути увагу на той факт, що серед опитаних бездомних осіб 

фактично не залишилось тих, хто має прописку – у 2006 році з пропискою 

було 19,86%, а у 2012 – лише 1,25%. 

Таким чином, заходи, здійснені в останні роки щодо відновлення 

документів, надання тимчасової реєстрації бездомним особам, мають певні 

результати – уможливлюється облік бездомних осіб та надається можливість 

для подальшого пошуку роботи, оформлення виплат і допомог. Але, 

абсолютно невирішеною залишається проблема відсутності реального житла, 

натомість зменшується кількість осіб, що фактично мають право на житло, не 

просто зменшується - їх практично не залишилось. 



 
 
 

 

Рис. 2.7. Розподіл респондентів за наявністю документів, що 

засвідчують особу, та наявністю реєстрації/прописки, % 

Показовим є розподіл респондентів щодо відсутності документів за 

ознакою віку (рис. 2.8) – найвищі значення маємо у старших вікових групах – 

46-55 років (31,06%) та 56-65 років (25,29%).  

 

Рис. 2.8. Віковий розподіл респондентів за наявністю документів, 

що засвідчують особу, % (2012 рік) 

Суттєвих змін серед опитаних за останнім місцем проживання не 

спостерігається – переважна більшість – 77,5% - зазначили місто і районний 

центр (табл..2.10), в селищі міського типу та селі проживали 21,46%.  
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Таблиця 2.10 

Розподіл респондентів за останнім місцем проживання, % 
 2006 2012 

місто 69,57 70,42 

районний центр 4,4 7,08 

селище міського типу 6,42 6,04 

село 19,61 15,42 
 

Розглянемо, які наразі зміни відбуваються щодо причин втрати житла. 

На перше місце, у порівнянні з 2006 роком, коли найчастіше зазначали 

розлучення, вийшла відповідь «конфлікти у сім’ї», друге місце і в 

попередньому, і в даному опитуванні займає відповідь «позбавлення волі». І 

хоча «розлучення» втратило 8,16%, перша трійка причин залишилась 

незмінною, кумулятивний відсоток причин, що пов’язані з кризою інституту 

сім’ї, як і раніше, має найвищий показник серед причин втрати житла – 

39,16%. Суттєві зміни відбулися за такою ознакою, як «втрата через 

наркозалежність, алкоголізм» - у 2006 році дану відповідь зазначили 13,89% 

опитаних, у 2012 – лише 4,59%. Стабільно значущим залишається відсоток 

тих, хто втратив житло через незаконні операції з житлом – 10,42%. Доки не 

відбудуться конструктивні зміни в правовому полі щодо регулювання 

відносин в сфері житлової політики, жертви незаконних операцій з житлом 

будуть поповнювати групу бездомних і буде продовжуватися боротьба з 

наслідками, а не з причинами бездомності. 

Таблиця 2.11 

Розподіл респондентів за причинами втрати житла по рангах 
(респонденти могли обирати кілька варіантів відповіді) 

2006 2012 

р
а

н
г
 

причини втрати житла % 

р
а

н
г
 

причини втрати житла % 

1 Розлучення 22,74 1 Конфлікти у сім’ї 24,58 

2 Позбавлення волі 21,33 2 Позбавлення волі 18,33 

3 Конфлікти у сім’ї 18,94 3 Розлучення 14,58 

4 Наркозалежність, алкоголізм 13,89 4 
Втрата через незаконні операції 

з житлом 
10,42 

5 
Втрата через незаконні операції 

з житлом 
9,47 5 Наркозалежність, алкоголізм 4,59 



 
 
 

6 Сирітство 5,13 6 Сирітство 4,57 

7 Міграція 4,34 7 
Продаж квартири (будинку) 

після втрати роботи 
3,75 

8 Катастрофи та нещасні випадки 4,16 8 

Продаж квартири (будинку) з 

метою придбання житла меншої 

площі 

3,54 

9 

Продаж квартири (будинку) з 

метою придбання житла меншої 

площі 

3,81 9 Міграція 3,13 

10 
Продаж квартири (будинку) 

після втрати роботи 
3,72 10 Катастрофи та нещасні випадки 2,92 

11 
Втрата через заборгованість з 

оплати комунальних послуг 
2,92 11 Ніколи не мав (мала) 2,37 

12 Ніколи не мав (мала) 2,64 12 
Втрата через заборгованість з 

оплати комунальних послуг 
1,47 

13 
Виписка з гуртожитку після 

втрати роботи 
1,96 13 

Продаж квартири (будинку) для 

відкриття власної справи 
1,45 

14 
Продаж квартири (будинку) для 

відкриття власної справи 
1,06 14 -  

15 Інше 0,65 15 Інше 0,96 

 

Що стосується розподілу респондентів за роками втрати постійного 

місця проживання, то, як бачимо з рисунку 2.9, і в дослідженні 2006 року, і в 

дослідженні 2012 року піки щодо втрати постійного місця проживання 

припадають на останні чотири роки перед опитуванням. В першу чергу це 

говорить про те, що група бездомних осіб постійно зростає та оновлюється за 

рахунок нових осіб. За відсутності статистичних даних ми не можемо 

визначити деякі кількісні характеристики бездомних, адже не володіємо 

інформацією щодо рівня смертності серед них. Але, важливим є той факт, що 

дана група має інтенсивний приріст, який, за наявних соціально-економічних 

умов, буде зберігатися. 

 



 
 
 

 

Рис. 2.9. Розподіл респондентів за роками втрати постійного місця 

проживання, % 
 

Вдвічі збільшилась кількість тих, хто не пам’ятає рік втрати постійного 

місця проживання - у 2006 році – 9,04%, у 2012 – 18,05%, на нашу думку, 

якщо особа не може згадати такої простої інформації, це скоріше за все, 

говорить про затяжний характер стану бездомності, в якому вона перебуває, 

це, так би мовити, «старожили», і їх за останні шість років стало вдвічі 

більше (ті, хто не мав бажання відповідати на дане запитання, просто його 

пропускали). 

Для більшості респондентів (42,29%) місцем проживання на час 

опитування є спеціально створені заклади – притулок (22,71%) та центр 

реінтеграції (19,58%) (табл..2.12). Можна вважати, що цей показник тотожній 

результату 2006 року, коли 45,37% опитаних зазначили місцем перебування 

притулок, оскільки перелік закладів у дослідженні 2012 року було 

розширено, то частина відсотків з варіанту відповіді «притулок» (45,37% у 

2006 році) перетекла до відповіді «центр реінтеграції». Також додано варіант 

«соціальний готель» - 0,83%, тож в сукупності ми маємо 43,12% опитаних, 

що проживають у закладах для бездомних осіб. 
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Кількість респондентів, що проживають в даний час на вулиці, 

зменшилась на 11,96% (з 28,21% у 2006 році до 16,25% у 2012 році); вдвічі 

зросла кількість тих, хто проживає у родичів – з 4,66% до 8,33%. 

Окремою групою доцільно виділити тих, хто знімає квартиру (3,34%), 

проживають у гуртожитку (2,08%) та на дачі (1,25%). Не маючи власного 

житла чи можливості одержати прописку (наприклад, на дачі), ці люди все ж 

таки є бездомними за певними юридичними ознаками, а не за способом 

життя. Відповідно, вони потребують не заходів щодо реінтеграції, а 

допомоги іншого характеру. 

Таблиця 2.12 

Розподіл респондентів за місцем проживання на час опитування, % 
 2006 2012 

у притулку 45,37 22,71 

на вулиці 28,21 16,25 

у родичів 4,66 8,33 

у знайомих 20,74 18,75 

у будинку-інтернату - 0,42 

у центрі реінтеграції - 19,58 

у центрі реабілітації нарко- 

та алкозалежності 
- 3,54 

у соціальному готелі - 0,83 

у гуртожитку - 2,08 

знімають квартиру - 3,34 

на дачі - 1,25 

інше 1,03 1,62 

Ситуація з місцем проживання різниться по регіонам України 

(табл..2.13), тут задіяні кілька чинників: 

- по-перше, рівень урбанізації регіону, адже явище бездомності більш 

характерне для міст; 

- по-друге, чисельність бездомних осіб, що перебувають на території 

регіону; 

- по-третє, рівень організації допомоги бездомним, розгалуженість 

системи спеціалізованих соціальних закладів, відповідно, ступінь охоплення 

бездомних осіб допомогою в регіоні. 

Якщо в області низький рівень бездомності, підвищується ймовірність 

максимального охоплення допомогою бездомних при незначній витраті 



 
 
 

ресурсів. Якщо область характеризується високим рівнем бездомності, 

відповідно, складніше віднайти необхідні ресурси, як наслідок, знижується 

ступінь охоплення бездомних допомогою, навіть якщо область постійно 

розвиває мережу спеціалізованих соціальних закладів та здійснює необхідні 

заходи щодо надання допомоги. 

Непрямим індикатором потреб області можна вважати дані колонки 

«вулиця» (табл..2.13), в ній відображено відсоток тих бездомних, що не 

охоплені допомогою по наданню притулку. Наприклад, м. Київ, маючи 

розвинену систему спеціальних соціальних закладів для бездомних, через 

високу чисельність бездомних не в змозі охопити 41,67%, отже, має високий 

рівень потреб щодо ресурсів для надання допомоги бездомним особам. 

Потреби регіонів є різними і потребують диференційованого підходу при 

розподілі коштів, що спрямовуються на подолання бездомності. 

 



 
 
 

Таблиця 2.13 

Розподіл респондентів за місцем проживання на час опитування по областях України, % 
 

притулок вулиця родичі знайомі 
будинок-

інтернат 

центр 

реінтеграції 

соціальний 

готель 

2006 2012 2006 2012 2006 2012 2006 2012 2006 2012 2006 2012 2006 2012 

АР Крим 5,88 1,3 23,53 32,03 5,88 16,67 64,17 45,83 - 4,17 - 0 - 0 

Вінницька - 0 - 0,1 - 0,96 - 82,4 - 0 - 0 - 0 

Волинська 10,0 0 40,0 0 0 16,33 50,0 71,67 - 4,12 - 7,88 - 0 

Дніпропетровська 68,37 65,02 20,41 9,07 2,04 0 9,18 25,01 - 0 - 0 - 0 

Донецька 66,67 98,2 10,61 0,3 3,03 1,2 19,7 0,3 - 0 - 0 - 0 

Житомирська - 41,18 - 17,57 - 5,88 - 5,96 - 0 - 29,41 - 0 

Закарпатська - 4,55 - 40,91 - 4,56 - 40,9 - 0 - 9,09 - 0 

Запорізька 11,41 3,85 40,27 38,46 10,74 19,23 37,58 26,92 - 0 - 11,54 - 0 

Івано-Франківська - 14,28 - 28,57 - 14,3 - 42,86 - 0 - 0 - 0 

Київська - 4,35 - 47,83 - 17,28 - 17,49 - 0 - 8,7 - 4,35 

Кіровоградська 0 - 16,67 - 0 - 83,33 - - - - - - - 

Луганська 25,34 12,06 38,36 35,4 6,85 0 29,45 20,31 - 0 - 31,69 - 0 

Львівська - 88,89 - 0 - 0,02 - 0 - 0 - 11,06 - 0 

Миколаївська 28,09 1,58 68,54 0 0 0 3,37 2,74 - 0 - 94,68 - 0 

Одеська 67,86 3,57 28,57 10,71 3,57 46,43 0 35,31 - 0 - 3,57 - 0 

Полтавська 2,0 68,31 46,0 0 6,0 0 46,0 15,62 - 0 - 16,07 - 0 

Рівненська 50,0 61,54 35,29 0 2,94 0 11,76 0 - 0 - 38,46 - 0 

Сумська 63,85 16,08 24,41 0 0 2,15 11,74 1,68 - 0 - 80,03 - 0 

Тернопільська - - - - - - - - - - - - - - 

Харківська - 48,12 - 0 - 0,29 - 3,47 - 0 - 48,12 - 0 

Херсонська 5,88 - 49,02 - 17,65 - 27,45 - - - - - - - 

Хмельницька 8,89 - 35,56 - 13,33 - 42,22 - - - - - - - 

Черкаська - 0 - 44,93 - 11,35 - 43,72 - 0 - 0 - 0 

Чернівецька 45,0 - 12,5 - 0 - 42,5 - - - - - - - 

Чернігівська 30,0 - 50,0 - 0 - 20,0 - - - - - - - 

м.Київ 95,44 33,09 1,9 41,67 0,76 4,17 1,9 0,28 - 0 - 8,33 - 12,67 

м.Севастополь - 0 - 34,16 - 23,81 - 42,03 - 0 - 0 - 0 



 
 
 

Розглянуті вище проблеми зайнятості бездомних осіб доповнюються 

інформацією щодо їх засобів існування (рис. 2.10) – для переважної 

більшості – 43,75% - саме тимчасова праця є основним засобом існування.  

Збір вторинної сировини та жебрацтво втратили відсотки, вважаємо, 

що така ситуація є прямим наслідком того, що зменшилась кількість осіб, для 

яких місцем проживання є вулиця. Натомість втричі збільшилась (з 5,33% у 

2006 році до 15,42% у 2012 році) кількість тих, хто одержує допомогу від 

благодійних закладів; на 5,94% збільшилась кількість тих, хто одержує 

допомогу від держави. 

Можна стверджувати, що здійснені за останні роки заходи щодо 

реінтеграції бездомних осіб – відновлення документів, відкриття 

спеціалізованих соціальних закладів, залучення недержавних організацій – 

зменшили кількість бездомних осіб на вулицях, дали можливість розширити 

коло охоплених допомогами, сприяли активізації роботи з бездомними. 

 

Рис. 2.10. Розподіл відповідей респондентів щодо засобів 

існування, % 

 

Зокрема, можемо впевнено констатувати, що результатом відновлення 

документів для бездомних осіб стала можливість отримувати від держави 
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соціальні допомоги – у 2006 році таких було 4,04%, а у 2012 – 9,17% 

(табл.. 2.14). Загалом, кількість тих, хто не отримує жодних соціальних 

виплат, зменшилась на 10,55%. Хоча в переважній своїй більшості – 70,21% - 

бездомні особи не отримують жодних соціальних виплат. 

Таблиця 2.14 

Розподіл відповідей респондентів щодо видів соціальних виплат, % 
(респонденти могли обирати кілька варіантів відповіді) 

види соціальних виплат 2006 2012 

не отримую 80,76 70,21 

пенсія 13,27 17,08 

соціальні допомоги 4,04 9,17 

інше 2,11 0,63 

 

В дослідженні 2006 року респондентів запитували, чи 

одержують/не одержують вони соціальні послуги, а у дослідженні 2012 року 

з’явилося уточнююче запитання, які саме послуги одержують бездомні. 

Отже, у 2006 році жодних соціальних послуг не одержували 47,01%, а у 2012 

році таких лише 21,88% (табл..2.15). Наразі респонденти отримують 

переважно інформаційні послуги – 48,33%, побутові - 36,88%, медичні – 

35,63%. В результаті кількість тих, хто взагалі не проходив медичний огляд, 

зменшилась з 25,22% у 2006 році до 18,96% у 2012 році (табл..2.16). 

Таблиця 2.15 

Розподіл відповідей респондентів щодо соціальних послуг, % (2012) 
(респонденти могли обирати кілька варіантів відповіді) 
соціальні послуги % 

побутові 36,88 

медичні 35,63 

економічні 4,79 

психологічні 20,42 

педагогічні 6,04 

юридичні 23,75 

інформаційні 48,33 

послуги з працевлаштування 9,38 

не отримую 21,88 

 

Одержання бездомними громадянами медичних послуг дає змогу 

відслідковувати динаміку соціально небезпечних хвороб всередині даної 



 
 
 

групи, і в разі потреби, на нашу думку, доцільно забезпечити необхідну 

медичну допомогу, адже, по-перше, людина, що опинилась в скрутних 

життєвих обставинах, не має необхідних ресурсів самотужки подолати 

проблеми зі здоров’ям, по-друге, носійство соціально небезпечних 

неконтрольованих хвороб є загрозливим для оточуючих, доцільно прийняти 

превентивних заходів щодо вузької групи хворих, в іншому випадку і надалі 

спостерігатимемо за зростанням загрозливої статистики. Зокрема, серед 

опитаних бездомних осіб збільшилась кількість носіїв ВІЛ/СНІД, гепатиту. 

Слід звернути увагу, що серед бездомних зросла кількість осіб з 

інвалідністю – наразі 14,38%, це особлива категорія людей, що потребує 

спеціальних заходів підтримки через стан здоров’я і неспроможна самотужки 

вирішувати більшість соціально-економічних та медичних проблем. 

Таблиця 2.16 

Розподіл респондентів за станом здоров’я, % 
 2006 2012 

цілком здоровий (здорова) 40,16 39,17 

туберкульоз 6,33 2,92 

ВІЛ/СНІД 0,18 2,71 

гепатит 2,11 2,92 

інвалідність 10,54 14,38 

психічні розлади - 3,96 

наркозалежність - 1,25 

алкоголізм - 12,71 

інші захворювання 15,82 7,5 

не знаю, на проходив (проходила) обстеження 25,22 18,96 

 

Стосовно наркозалежності та алкоголізму – це завжди складне 

запитання для респондентів, адже декому важко в цьому зізнаватися, 

об’єктивно оцінити свою залежність, зокрема, у відповідях щодо стану 

здоров’я наркозалежність зазначили 1,25% опитаних, при тому, що вживають 

наркотики 2,71% (рис.2.11). Хворими на алкоголізм визнали себе 12,71% 

респондентів, але з рисунку 2.11 бачимо, що не вживають алкоголь 50,21%, 

решта – вживають часто або періодично. Специфіка формулювання даного 

питання залишає респонденту можливість для маневру, тобто варіант 



 
 
 

відповіді «вживаю періодично» певною мірою пом’якшує факт зізнання в 

алкогольній залежності. Визначення міри залежності від алкоголю само по 

собі є спірним питанням, тому нам доцільно відштовхуватись від кількості 

тих, хто не вживає алкоголь (цей показник фактично не змінився), а іншу 

частину респондентів можна розглядати як тих, хто тією чи іншою мірою 

підпадає під алкогольну залежність. Ті зміни, що ми спостерігаємо по роках 

стосовно варіантів відповідей «вживаю часто алкоголь» та «вживаю 

періодично алкоголь», з одного боку, на практиці можуть і не означати 

суттєвих змін серед бездомних осіб щодо вживання алкоголю, з іншого – 

якщо ми приймаємо на віру самовизначення респондентами ступеня 

залежності від алкоголю – так, серед бездомних осіб в чотири рази 

зменшилась кількість тих, хто вживає алкоголь часто, ці відсотки перетекли в 

групу тих, хто вживає алкоголь періодично. 

 

Рис. 2.11. Розподіл респондентів щодо вживання алкоголю та 

наркотиків, % 

Викликає занепокоєння тенденція щодо проходження респондентами 

курсу лікування (табл..2.17) – на 13,39% знизився відсоток тих, хто не 

проходив курс лікування, але має бажання, натомість на 13,81% побільшало 

тих, хто вважає, що взагалі немає такої потреби – 56,25%, і це при тому, що 
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здоровими себе вважають 39,17%. Тих, хто проходив курс лікування або 

зараз лікуються, в 2006 році було 24,08%, у 2012 – 23,55%, тобто лише чверть 

опитаних одержувала (чи одержує наразі) відповідну медичну допомогу. 

Таблиця 2.17 

Розподіл респондентів щодо проходження курсу лікування, % 
 2006 2012 

так, проходив (проходила) курс лікування 20,83 18,13 

зараз лікуюсь 3,25 5,42 

ні, але маю бажання 23,81 10,42 

ні, навіть не буду намагатись 9,67 6,04 

немає такої потреби 42,44 56,25 

 

Особлива увага до надання медичної допомоги бездомним особам 

обумовлена наступними даними – з рисунку 2.12 видно, що значна частина 

респондентів з соціально небезпечними хворобами вважають, що немає 

потреби лікуватися – ВІЛ/СНІД – 46,16%, гепатит – 35,71%, туберкульоз – 

35,7%; 14,4% хворих на туберкульоз та 14,29% хворих на гепатит навіть не 

будуть намагатися проходити курс лікування. З огляду на мобільний спосіб 

життя значної частини бездомних, вкрай підвищується ризик 

розповсюдження зазначених хвороб. 

 

Рис. 2.12. Розподіл респондентів за наявністю захворювання та 

проходженням курсу лікування, % 
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На нашу думку, для тих бездомних осіб, які мають бажання пройти 

курс лікування при наявності соціально небезпечних хвороб, доцільно 

запровадити безкоштовну медичну допомогу, а стосовно тих, хто з 

відповідним діагнозом не бажає проходити курс лікування, ймовірно, слід 

підняти питання щодо примусового лікування. 

Враховуючи специфічність життєвого стану бездомних осіб та 

спричинені ним відчай, зневіра, байдужість (зокрема, до власного здоров’я і 

здоров’я оточуючих), вважаємо за необхідне запровадити серед бездомних 

осіб обов’язкову діагностику соціально небезпечних хвороб (на базі 

спеціалізованих соціальних закладів для бездомних). На нашу думку, ті дані, 

які ми одержали в ході опитування, є заниженими. 

Як і в 2006 році, серед опитаних високим є відсоток тих, хто має 

бажання повернутися до нормального життя – 85,83% (табл..2.18), абсолютно 

не змінився порядок перших чотирьох умов, які для цього необхідні 

респондентам – отримати житло, знайти роботу, відновити документи, 

створити сім’ю (табл..2.19). Зауважимо, що відсотки по цих позиціях суттєво 

змінилися лише стосовно відповіді щодо відновлення документів – осіб, що 

потребують відновлення документів стало вдвічі менше – 39,62% у 2006 році 

і 20,63% у 2012 році. Відповідно, оскільки віковий розподіл респондентів 

виявився стабільним, результатом заходів щодо відновлення документів 

серед бездомних осіб стало зниження майже вдвічі відсотка тих, хто 

потребує оформлення пенсії, адже головною перепоною при оформленні 

пенсії (зрозуміло, по досягненні відповідного віку) для 16,58% респондентів 

у 2006 році була проблема з документами, наразі це питання доволі успішно 

вирішується. 

Таблиця 2.18 

Розподіл відповідей на запитання «Чи маєте Ви бажання 

повернутися до нормального життя?», % 
 2006 2012 

так 84,23 85,83 

ні 3,35 2,08 



 
 
 

важко відповісти 12,42 9,58 

Зберігається позитивна тенденція щодо прагнення знайти роботу – 

45,42% опитаних, враховуючи, що половина респондентів – працездатного 

віку, а 43,75% зазначили основним засобом існування тимчасову працю. 

Навряд чи цій групі притаманні сильні утриманські настрої – вони, скоріше, 

взагалі не сподіваються ні на чию допомогу (хоча й потребують її з огляду на 

свій життєвий стан), саме прагнення працювати стає індикатором того, що 

людина не опустилася остаточно на соціальне дно, не стала маргіналом в 

тому розумінні, що бездомність для неї не особистий вибір способу життя, а 

вимушений стан через зовнішні обставини, до того ж неприйнятний. В 

принципі, маргіналами ми можемо назвати 11,66% опитаних, тобто ті, хто на 

питання щодо бажання повернутися до нормального життя дали відповіді 

«ні» - 2,08% та «важко відповісти» - 9,58%; серед цих респондентів 64,72% 

проживають на вулиці, а інші 35,28% - перебувають у притулку. 

Таблиця 2.19 

Розподіл відповідей на запитання «Що вам необхідно, щоб 

повернутися до нормального життя» по рангах 
(респонденти могли обирати кілька варіантів відповіді) 

р
а

н
г 

2006 % 

р
а

н
г 

2012 % 

1 отримати житло 57,08 1 отримати житло 58,33 

2 знайти роботу 45,72 2 знайти роботу 45,42 

3 відновити документи 39,62 3 відновити документи 20,63 

4 створити сім’ю 19,03 4 створити сім’ю 20,01 

5 оформитись в інтернат, 

будинок для людей 

похилого віку 

18,76 
5 

оформити пенсію 9,79 

6 оформити пенсію 16,58 6 отримати реєстрацію 8,71 

7 повернутися у сім’ю 10,46 7 повернутися у сім’ю 7,72 

8 отримати нову професію 5,41 8 отримати нову професію 7,08 

9 

інше 1,17 
9 оформитись в інтернат, 

будинок для людей похилого 

віку 

3,96 

   10 інше 3,83 

 

Що стосується осіб похилого віку, пенсіонерів, для них єдиним 

прийнятним варіантом є повна підтримка з боку держави та благодійних 

організацій. 



 
 
 

Окремо слід виділити роль релігійних організацій в процесі 

реінтеграції бездомних осіб - працюючи з анкетою, частина респондентів 

давали розширені відповіді, і зазначали, що саме віра та допомога релігійних 

організацій стали тим поштовхом, який змушував їх відмовитись від згубних 

звичок, переосмислити власне життя, знайти сили все змінити. Як правило, 

це бездомні особи з «додатковими» проблемами - нарко- та алкозалежні, 

звільнені з місць позбавлення волі. В роботі зі складними девіантними 

групами найважче одержати визначальний психологічний ефект – внутрішню 

мотивацію, тому необхідно враховувати ефективність даного підходу та 

осмислити можливі напрями та форми співпраці з релігійними організаціями. 

Взагалі, держава неспроможна самотужки боротися з наслідками 

бездомності, доцільно активніше залучати благодійні та релігійні організації 

до співпраці, удосконалюючи нормативно-правове поле та розширюючи 

повноваження недержавних суб’єктів. 

Таким чином, в ході дослідження, що базувалось на порівняльному 

аналізі даних соціологічних опитувань за 2006 та 2012 роки, визначено 

перелік статичних та динамічних ознак (характеристик), що притаманні 

досліджуваній соціальній групі – бездомним особам. 

Статичними ознаками (що не зазнали суттєвих змін за досліджуваний 

період) визначено наступні: 

- вік: розподіл респондентів за ознакою віку стабільний, і той факт, що 

він не зсувається в бік старших груп, свідчить про те, що дана соціальна 

група постійно поповнюється молодшими віковими групами; 

найчисельнішими є вікові групи 46-55 років (26,1% (2006) і 27,71% (2012)) та 

36-45 років (22,53% (2006) і 23,54% (2012)); 

- сімейний стан: серед бездомних осіб переважають розлучені 

(42,36% (2006) і 39,83% (2012)) та неодружені (39,89% (2006) і 

37,74% (2012)); 



 
 
 

- освіта та кваліфікаційний рівень: особи з неповною середньою, 

середньою, середньою спеціальною, професійно-технічною освітою загалом 

становлять 84,38% (2012) (у 2006 році – 86,2%) респондентів; за 

спеціальністю опитані - переважно кваліфіковані робітники (51,26% (2006) і 

54,29% (2012), або взагалі не мають спеціальності (37,99% (2006) і 

28,33% (2012)); 

- місце проживання: переважна більшість опитаних – мешканці міст 

(73,97% (2006) і 77,05% (2012)). 

Динамічною ознакою виявилась стать: за результатами двох 

досліджень чітко вимальовується тенденція до фемінізації бездомності 

(24,25% (2006) і 34,17% (2012)). За рахунок жінок, переважно молодшого 

віку, наразі поповнюється дана соціальна група, що, в свою чергу, зумовлює 

динамічність такої ознаки, як наявність дітей – саме через жінок молодшого 

віку збільшилась кількість респондентів, що мають дітей. Чоловічий 

контингент за даною ознакою є статичним. 

За останні роки суттєвих змін вдалося досягти щодо відновлення 

документів для бездомних осіб (наявність документів, що засвідчують особу 

– 56,5% (2006) і 74,38% (2012)), відповідно, зросла кількість тих, хто має 

тимчасову реєстрацію (14,5% (2006) і 47,71% (2012)). Проте, фактично зник 

прошарок тих осіб, хто має прописку (19,86% (2006) і 1,25% (2012)). Роль 

тимчасової реєстрації є обмеженою: по-перше, вона вирішує питання обліку 

бездомних, по-друге, надає можливість для працевлаштування, але 

реєстрація є тимчасовою, і люди просто не знають, що робити, коли збігає її 

термін, тому це організаційні питання, що суттєво не покращують стан справ 

власне бездомних осіб. 

Для більшості респондентів проблема працевлаштування є 

багатоаспектною: 

- неофіційна зайнятість; 

- низька кваліфікація; 



 
 
 

- відсутність реєстрації/прописки (короткий термін тимчасової 

реєстрації); 

- вік, що ускладнює пошук роботи для осіб старших вікових груп; 

- низький рівень заробітної плати, що не дозволяє не те що вирішувати 

проблеми з житлом, а, навіть, забезпечити фізіологічне виживання. 

Неофіційна зайнятість позбавляє респондентів трудових прав, 

соціальних гарантій, знижує пенсійні накопичення. 

Основними причинами втрати житла для більшості респондентів 

залишаються сімейні конфлікти та розлучення – разом у 2006 році 41,68%, у 

2012 році 39,16%. Надзвичайно складно розробляти превентивні заходи, коли 

мова йдеться про суто індивідуальні життєві сценарії, кризу інституту сім’ї 

неможливо подолати окремими цільовими соціальними програмами, які, до 

того ж, зосередженні на пом’якшенні наслідків. Лише системні соціально-

економічні зміни на рівні суспільства загалом спроможні дати ефект, що 

знизить ризик стати бездомним внаслідок індивідуальних життєвих 

катаклізмів. А от що стосується другої за частотою причини – втрата житла 

через позбавлення волі (21,33% (2006) і 18,33% (2012)) – наразі держава 

цілком спроможна застосувати превентивні заходи, як-то прийняття 

відповідних нормативно-правових документів, що мають бути спрямовані на 

унеможливлення втрати житла під час відбування особою покарання в тюрмі, 

даний захід не потребує, по суті, ресурсів, натомість суттєво знизить 

чисельність бездомних. Даний підхід також стосується і тих, хто втратив 

житло в результаті незаконних операцій (9,47% (2006) і 10,42% (2012)), 

необхідно зосередити увагу на оптимізації житлового законодавства, це 

дозволило б знизити ризик бездомності фактично на чверть. 

Серед пріоритетних проблем, які потребують особливої уваги з боку 

держави, - є питання надання необхідної медичної допомоги бездомним 

особам з соціально небезпечними хворобами, адже на фоні зростання 



 
 
 

чисельності даного контингенту, високим є відсоток тих, хто не вважає за 

потрібне проходити курс лікування. 

З позитивних аспектів слід відмітити зниження чисельності бездомних 

осіб, які перебувають на вулиці (28,21% (2006) і 16,25% (2012)) завдяки 

розширенню мережі спеціальних соціальних закладів – притулків, центрів 

реінтеграції, соціальних готелів. 

Враховуючи те, що для 43,75% опитаних основним засобом існування є 

тимчасова праця, можемо стверджувати, що фактично половина опитаних 

респондентів є бездомними в першу чергу за юридичною ознакою, тобто 

вони не стільки маргінали, що повністю випали з суспільного життя, а просто 

бідні, працюючі бідні, які, врешті решт, просто не в змозі заробити собі на 

окреме житло. Саме бідність є першопричиною сповзання в стан бездомності 

та безпритульності. Серед опитаних 85,83% прагнуть повернутися до 

повноцінного життя, і 45,42% зазначили, що для цього їм необхідно знайти 

роботу, тобто утриманські настрої не є тотальними в цій соціальній групі.  

Отже, певна частина бездомних потребує повної підтримки з боку 

держави (через вік, стан здоров’я, специфіку власної життєвої ситуації тощо), 

але фактично половина стають заручниками, жертвами соціально-

економічної ситуації в країні, безробіття, мізерних зарплат, коли працююча 

людина не в змозі забезпечити себе житлом. По суті, подолання бездомності 

– це боротьба за наслідком, а не з причиною явища. 

3. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО 

СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ БЕЗДОМНИХ ОСІБ 

При формуванні державної політики у сфері соціальної підтримки 

бездомних осіб важливе значення мають критерії ефективності та 

результативності використання бюджетних коштів, які виділяються на 

реалізацію відповідних програм, що приймаються на центральному або 

регіональному рівнях. 



 
 
 

Для ефективної розробки програми з підтримки бездомних осіб 

державні органи або місцеві громади мають зробити наступне.  

По-перше, провести дослідження цільової аудиторії, визначити її склад, 

чисельність, основні потреби та з’ясувати головні причини виникнення 

бездомності. Найгострішим питанням для представників зазначеної цільової 

аудиторії як правило є відсутність:  

• даху над головою, 

• регулярного харчування, 

• реальної можливості відновлення втрачених документів, 

• можливості офіційно працевлаштуватися,  

• кваліфікованої медичної і правової допомоги. 

Головними першопричинами бездомності є сімейні причини, внаслідок 

позбавленням волі, втрата житла у зв'язку з економічними обставинами або 

втрата зайнятості. 

Ключову роль і значимість у формуванні бездомності відіграють 

сімейні причини. Це визначається величезним значенням інституту родини у 

формуванні людини (виховання, освіта), навчанні його взаємодії із 

природою, державою й суспільством, у виконанні інших соціальних функцій, 

що склалися в процесі людської історії (допомога старим членам родини, 

формування життєвого простору тощо). Невиконання родиною свого 

призначення приводить до різних негативних наслідків, у тому числі до 

бездомності. В умовах явної недостатності державних і суспільних 

механізмів захисту прав і свобод людини значення сімейного фактору в 

кожному конкретному випадку стає вирішальним як у питаннях 

профілактики бездомності, так і в питаннях реінтеграції бездомного. 

По-друге, чітко визначити, на вирішення яких конкретних проблем 

щодо підтримки бездомних має бути направлена програма, і за допомогою 

яких конкретних інструментів. 



 
 
 

По-третє, розглянути декілька альтернативних стратегій вирішення 

проблем зазначених категорій громадян та обрати серед них ту, яка б 

відповідала критерію «вартість / ефективність».  

По-четверте, визначити необхідні обсяги фінансування програми та 

чіткі індикатори, за якими можна було б визначити ефективність та 

результативність її реалізації. 

По-п’яте, визначити єдину структуру (орган управління), 

відповідальний за реалізацією цієї програми. Передбачити можливість 

залучення недержавних соціальних служб і громадського контролю. 

З огляду на багаторічний досвід роботи неприбуткових та 

муніципальних організацій у наданні різних послуг як громадянам без 

реєстрації, так і громадянам, що проживають на вулиці, виділяють такі 

особливості ефективного реагування на проблему бездомності в Україні. 

Ключове значення має координація спільних дій з боку держави, 

муніципальних установ, територіальних громад і неприбуткових організацій. 

При цьому діяльність державних і недержавних соціальних служб має бути 

спрямована на реінтеграцію максимально можливої кількості бездомних. 

Пріоритетом при цьому є не просто надання якогось набору послуг (нічліг, 

харчування, одяг, консультації й ін.), але й сприяння бездомним у зміні їх 

стратегії виживання на стратегію реінтгерації. Для виконання цього завдання 

необхідно зробити послуги, що сприяють підвищенню бездомними свого 

соціального статусу (у тому числі кваліфіковану юридичну допомогу), не 

тільки безкоштовними, а й дійсно доступними (у самому широкому змісті 

цього поняття). Рішенням цього завдання є наближення допомоги до 

бездомного. Допомога повинна йти до тих, хто її потребує незалежно від 

того, усвідомить він її необхідність чи ні. Соціальна робота з бездомними має 

здійснюватися там, де вони є. 

Найчастіше вибір стратегії виживання стає результатом безвихідності 

бездомного існування. Людина просто не бачить виходу, відчуває свою 



 
 
 

ситуацію як безвихідну. Якщо показати їй реальний вихід з положення, то 

вона, можливо, знайде можливості змінити свою особисту стратегію з 

виживання на реінтеграцію. 

Для того, щоб полегшити бездомним перехід до стратегії реінтеграції 

доцільно також поєднувати послуги, що надаються в рамках стратегії 

реінтеграції, з послугами в рамках стратегії виживання (наприклад, робити 

правову й психологічну допомогу безпосередньо в місцях перебування 

бездомних, у благодійних їдальнях тощо). У цьому контексті важливою є 

зміна якості життя бездомного. Якщо в результаті одержання допомоги 

якість життя бездомного не змінюється, важко очікувати позитивні зміни в 

його особистій стратегії. 

Забезпечення заходів в рамках стратегії реінтеграції вимагає також 

об'єднання ресурсів державних і муніципальних установ, недержавних 

організацій, приватних осіб і комерційних структур. Створення мережі 

пунктів обліку бездомних у кожному місті дозволить створити єдину базу 

даних і вивчати проблеми внутрішньої міграції. Відкриття пунктів обліку 

вимагає спеціального підходу і залучення соціальних працівників. Міський 

пункт обліку сепарує потік і визначає тих, кому необхідна реєстрація, 

медичні, соціальні послуги, консультація тощо. Це допомогло б паспортним 

столам або іншим установам, що займаються відновленням документів, 

уникнути необхідності створення спеціальних підрозділів. Міський пункт 

обліку зможе підготувати первинні документи, необхідні для відновлення 

паспортів, і здійснювати соціальний супровід бездомного. Фактор міграції 

серед бездомних буде також врахований.  

Дослідження європейського досвіду соціальної підтримки бездомних 

дає можливості для вивчення нових форм і методів реінтеграції бездомних 

людей та їх запровадження у рамках державних програм боротьби з бідністю 

в Україні. 



 
 
 

Зайнятість як ключовий чинник соціальної інтеграції бездомних. 

Досвід розвинених країн одностайно доводить, що головним чинником 

виходу з хронічної бідності та тісно пов’язаної з нею бездомності є 

зайнятість, а точніше – працевлаштування. Адже втрата або відсутність 

зайнятості є причиною бідності та її найгострішого прояву - бездомності. 

Бідність, бездомність та безробіття – проблеми, що тісно пов’язані між собою 

і є проявом соціального виключення людини. Для бездомної людини робота є 

шляхом із бідності та соціального виключення до інтеграції в суспільство. 

Можливості бездомної особи на ринку праці дуже обмежені. Причини: 

відсутність досвіду, брак знань та професійних і соціальних навичок. Крім 

того, інтеграція бездомної людини через зайнятість можлива лише за умови 

вирішення її базових потреб – в їжі, нічлігу, медичному обслуговуванні, 

відновленні реєстрації та паспорту тощо. Перш, ніж пропонувати бездомній 

особі послугу з працевлаштування, необхідно забезпечити послуги, що 

підводили б таку людину до праці. 

Між бездомною людиною та навіть вторинним ринком праці існує 

чисельна кількість бар’єрів, які загалом можна поділити на індивідуальні та 

системні. Останні пов’язані з особливостями функціонування організацій та 

установ, які залучені в процес працевлаштування бездомної людини, та 

генерують перепони на шляху працевлаштування цієї вразливої категорії. 

Зокрема, таким бар’єром може бути розташування різних служб на великій 

відстані одна від одної, коли бездомна особа півдня витрачає лише на дорогу.  

Тому при плануванні надання послуг для бездомних осіб, важливо 

брати до уваги особливі потреби цієї категорії. Так, значна частина 

бездомних, що тривалий час веде бездомний спосіб життя, звикли до нього, 

їх дуже важко, іноді - неможливо, мотивувати до змін. Інша частина - таких 

набагато менше — потребують саме підтримки з пошуком роботи та 

відновленні професійних навичок чи набутті нових для повернення в 

суспільство. Практика свідчить, що бездомні громадяни майже не 



 
 
 

влаштовуються на роботу, а влаштувавшись, рідко утримуються на робочому 

місці навіть протягом декількох тижнів, адже такі робочі місця не 

враховують їх психологічних та соціальних особливостей та потреб. Для 

служб зайнятості це означає розвиток спеціалізованих видів послуг або 

співпрацю із сервісами, орієнтованими на різні групи клієнтів, 

неконкурентоздатних на ринку праці.  

У цілому, утримання великої адміністративної системи надання послуг 

з працевлаштування часто виявляється неефективною для бездомних осіб та 

груп ризику, оскільки вона, по суті, є занадто консервативною, для того щоб 

мобільно адаптувати послуги до життєвої ситуації осіб з чисельними 

потребами. Яскравим прикладом є Україна, де ситуація ускладнюється 

занадто бюрократизованими процедурами реєстрації та отримання послуг в 

службі зайнятості. Це відлякує представників цільової групи, які часто є 

недостатньо мотивованими для самостійного виконання усіх вимог, що 

пред’являються службою зайнятості, і, стикаючись з першими труднощами 

(необхідність заповнення багатьох документів, багаторазового відвідування 

центру зайнятості тощо) відмовляються від спроб отримати послуги із 

сприяння працевлаштуванню. 

В багатьох країнах Європи існують спеціалізовані послуги із 

працевлаштування для бездомних громадян та груп ризику. До них входять: 

а) Підтримане працевлаштування. В більшості країн Європи бездомні 

люди мають можливість отримати роботу в секторі соціальної економіки - на 

соціальних підприємствах. Такі схеми працевлаштування передбачають 

постійне надання фінансової підтримки їх учасникам, у співпраці з службами 

зайнятості та муніципалітетами.  

Серед видів зайнятості, що можуть бути сприятливими та доступними 

для бездомних, переважають такі, що не потребують освіти, досвіду та 

професійної кваліфікації, і можуть бути організовані в доступному місці зі 

зручним графіком відвідування. 



 
 
 

У цьому контексті досить активно реалізується концепція соціального 

підприємництва або соціального підприємства (СП), що стає також 

популярною і серед українських громадських організацій та благодійних 

фондів
2
. На відміну від комерційних проектів, СП працюють відповідно до 

умов ринку, при цьому напряму залучаючи бенефіціаріїв послуги, тобто 

цільову групу – певну вразливу категорію громадян - бездомних, інвалідів, 

тривало безробітних та ін.., і є при цьому неприбутковими інституціями та 

дотуються з боку служб зайнятості та місцевих бюджетів при отриманні 

ними власного прибутку від 20 до 80% загального бюджету. 

Зокрема, в Австрії під соціальним підприємством розуміється ринково-

політичний інструмент, що повинен сприяти тривалій інтеграції на ринку 

праці осіб, яким важко знайти роботу, шляхом надання близьких до ринку 

праці, але водночас відносно захищених, тимчасових робочих місць. Такі 

інтегративні підприємства виконують соціальну місію: допомогти особам з 

вразливістю й обмеженою продуктивністю здобути ті уміння та навички, які 

є обов’язковою умовою для виходу на регулярний ринок праці
3
. 

Відтак завданнями СП є: 

• надання тимчасових робочих місць; 

• організація можливостей для обслуговування та навчання осіб, що не 

задіяні на ринку праці у межах економічного підприємства; 

• реінтеграція осіб, працевлаштованих на тимчасовій основі, до 

регулярного ринку праці; 

• покращення можливостей реінтеграції транзитних трудових ресурсів 

шляхом цілеспрямованого підвищення кваліфікації. 
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Зокрема, у матеріалах українсько-австрійського обміну досвідом 

«Професійна (трудова) інтеграція бездомних громадян та груп ризику» 

наводиться приклад деяких соціальних підприємств Австрії
4
.  

1. Volkshilfe Wurfel це соціальне підприємство, яке працює із тривало 

безробітними особами старше 19 років, із професійною інтеграцію таких осіб 

на транзитних робочих місцях (від 6 до 9 місяців) з можливістю подальшого 

працевлаштування на відкритому ринку праці.  

Такі особи працевлаштовуються в різноманітних сферах, перебувають 

під професійним наглядом, набувають навичок адекватного ставлення до 

робочого процесу та специфічні професійні навички, необхідні для 

подальшого працевлаштування.  

Продукти/послуги підприємства:  

- збір вживаних речей;  

- магазини «second-hand»;  

- послуги з перевезення (допомога під час переїзду по Відню та 

прилеглих до Відня районах);  

- ремонтні роботи.  

2. Volkshilfe Kommuna. Заходи із навчання та професійної інтеграції 

колишніх тривало безробітних (чоловіків та жінок віком від 18 до 55 років).  

Послуги з прибирання міста:  

- прибирання парків та будівельних майданчиків;  

- прибирання вулиць;  

- прибирання ринків.  

3. Volkshilfe Merit. Заходи з працевлаштування та соціальної допомоги.  

Продукти/послуги:  

- Volkshilfe Merit пропонує дизайн та пошиття моделей одягу згідно 

побажань клієнтів;  

- додаткові послуги: зміна та прасування білизни;  
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- система подарункових сертифікатів;  

- модифікація та ремонт одягу;  

- аксесуари та декор;  

- вироблення продуктів на замовлення.  

Одним з результатів вивчення австрійського досвіду стало створення 

пілотних інтегративних соціальних майстерень, що стало першим кроком до 

створення соціальних підприємств в Україні. Так, пілотні майстерні створені 

в Києві, Львові та Чернівцях. Так, на базі київської організації «Народна 

допомога» створено соціальну майстерню з виготовлення та декорування 

свічок, у Львові – пекарську майстерню, а в Чернівцях – навчання кулінарії. 

Спільним для них є те, що всі вони залучають цільову групу - бездомних 

людей та груп ризику (тривало безробітних, інвалідів тощо) та фокусуються 

на навчанні їх трудовим навичкам для подальшої інтеграції в ринок праці. 

Така діяльність вже має перші результати, оскільки бездомні та тривало 

безробітні особи, які пройшли первинне навчання та отримали певні 

професійні навички, змогли працевлаштуватись. Так, 90% мешканців Центру 

ресоціалізації для бездомних в м. Чернівці мають роботу та певний дохід. На 

жаль, тільки 40% з них є працевлаштованими офіційно.  

б) Консультування та поради. Найбільш поширеним видом послуг з 

працевлаштування, які надаються бездомним, є консультування та поради 

щодо можливостей пошуку роботи.  

в) Тренінги з навчання професії. Бездомні люди можуть брати участь у 

тренінгах та курсах з навчання професії. Деякі з цих тренінгів проводяться в 

рамках надання спеціалізованих послуг бездомним.  

г) Підтримка на робочому місці. Постійна підтримка людини після її 

влаштування на роботу є дуже важливою для забезпечення збереження такою 

людиною своєї посади. 

Навчання життєвим навичкам та корисним видам діяльності. 

Навчання життєвим навичкам та корисним видам діяльності є важливим 



 
 
 

інструментом мотивації людей від стану невтручання до стану активної 

участі. Вони передбачають заходи трудотерапії (прибирання території та 

приміщень Центру ресоціалізації), також з клієнтами постійно проводяться 

суспільно-корисні та культурні заходи (спортивні змагання, організоване 

відвідування культурних закладів, виїзди на природу), що мають на меті 

пропаганду здорового способу життя та демонстрацію альтернативного 

проведення дозвілля без вживання алкоголю. 

Функціонування спільнот взаємодопомоги. У країнах Європи досить 

поширеним явищем є функціонування спільнот, які являють собою невелику 

групу людей, що разом живуть, працюють і самі заробляють на своє 

утримання. Одним із найкращих прикладів таких організацій є спільноти, що 

мають назву «Емаус» (їх ще називають «спільноти життя та праці»). Перша 

така спільнота виникла у Франції у 1949 році як реакція на бідність у країні 

після II Світової війни. Безпритульні люди, які починали разом жити, 

збирали від населення непотрібні речі, ремонтували їх та продавали. Це стало 

джерелом їхнього утримання, а також вони змогли виконувати важливу роль 

у громаді – відновлювати ще добрі речі та давати їм друге життя. Сьогодні ці 

спільноти об’єднані у досить розгалужений міжнародний рух. У 2010 році в 

Європі налічувалося 260 таких спільнот, де проходили процес соціальної 

реінтеграції 15 000 осіб 
5
. 

Проживання у спільнотах є важливим через те, що людина знаходить 

підтримку в малій групі, яка на деякий час заміняє їй сім’ю. Соціальні 

працівники, які працюють у сфері надання соціальних послуг бездомним, 

наголошують, що найбільшою потребою безпритульних людей є потреба 

близьких стосунків. У спільноті, де люди разом живуть та працюють, вони 

починають піклуватися один про одного, як у справжній родині. Досвід 

показує, що саме таких умінь бракує людям, які мають великий досвід 

вуличного життя, є сиротами або походять з неповних сімей. Їхньою 
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проблемою є не стільки брак житла, скільки відсутність позитивного 

прикладу сімейного життя, моделі сім’ї та дому. Спільнота допомагає людині 

усвідомити і прийняти такі базові поняття та навички співжиття у 

суспільстві, котрі інші приймають ще від батьків.  

Підсумки дня, розподіл праці на наступний день, вирішення конфліктів 

відбуваються на зустрічах спільноти, які проводить кожен із членів спільноти 

по черзі, що теж дає людині почуття рівності, позитивно впливає на 

самооцінку, навчає нормам ведення дискусій, поваги до думки інших. 

Спільне прийняття рішень створює відчуття приналежності, а не 

відкинутості. Через життя у групі люди вчаться відмовлятися від звички 

звинувачувати інших за власні невдачі, недоліки та нещастя, визначають 

межі власної відповідальності та впливів, навчаються жити згідно з 

суспільними нормами. 

В Україні соціальною реінтеграцією безпритульних на засадах 

Міжнародного руху «Емаус» займається Львівська міська громадська 

організація «Спільнота взаємодопомоги «Оселя», яка працює у Львові з 2003 

року і на сьогодні є єдиним членом «Емаусу» на пострадянських теренах 
6
. Її 

основним видом діяльності є функціонування центру реінтеграції бездомних 

громадян, де одночасно проживають 20 осіб різного віку і статі, ведуть 

спільне господарство, вчаться планувати своє життя, разом вирішувати 

життєві проблеми, правильно використовувати зароблені спільною працею 

кошти, проходять соціальне навчання, терапію залежностей, отримують 

соціальний супровід, професійну психологічну підтримку в процесі 

реабілітації. Крім того, у “Спільноті взаємодопомоги “Оселя” забезпечується 

надання низки додаткових послуг
7
:  

                                                           
6

 Соха М.В. Як бездомні творять дім: соціальна реінтеграція безпритульних людей у спільнотах 

міжнародного руху “Емаус” // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. – 2011. – Випуск 5. – 

С. 255.  
7
 Сайт Львівської міської громадської організації «Спільнота взаємодопомоги «Оселя». – режим доступу 

«http://emaus-oselya.org/ua/?page_id=4» 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlnu_sociology/2011_5/30.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlnu_sociology/2011_5/30.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlnu_sociology/2011_5/30.pdf


 
 
 

• юридичних (відновлення втрачених документів, юридичні 

консультації з житлових та інших питань, юридичний супровід у вирішенні 

різних проблем); 

• медичних (первинне медичне обстеження, скерування у медичні 

заклади, соціальний супровід під час лікування); 

• арт-терапія (праця у художній майстерні, діяльність гуртків творчої 

самодіяльності, відвідини різних культурних заходів, що відбуваються у 

місті); 

• громадська діяльність (проведення екологічних акцій, організація 

семінарів, конференцій, виставок робіт художньої майстерні, участь у 

міських ярмарках).  

• солідарність з іншими, яка проявляється у допомозі тим 

безпритульним людям, які ще живуть на вулиці (приготування та роздавання 

їжі, праця в осередку підтримки бездомних, організація святкування 

Великодня та Різдва, соціальне патрулювання взимку). Така діяльність 

привчає людей до відповідальності за інших та, насамперед, за себе, а також 

слугує позитивним прикладом для інших безпритульних. 

Подолання дитячої безпритульності. Виходячи з досвіду 

демократичних країн у сфері подолання проблеми дитячої безпритульності 

досить ефективним є об'єднання всіх існуючих соціальних програм для 

безпритульних дітей та створення єдиного державного інституту, що буде 

опікуватись дітьми. Один з варіантів вирішення цієї проблеми є 

запровадження моделі інституту Уповноваженого Президента України з прав 

дитини на регіональному рівні.  

Необхідність запровадження спеціалізованого омбудсмена на 

регіональному рівні зумовлюється щонайменше трьома причинами: 

● по-перше, діти в силу особливостей психічного і фізичного розвитку 

вимагають особливого підходу; 



 
 
 

● по-друге, в силу відсутності життєвого досвіду і в певній мірі 

залежного становища вони не завжди самостійно можуть захистити свої 

права і законні інтереси; 

● по-третє, благополуччя та нормальний розвиток дітей визначають 

майбутнє будь-якої країни. Дитячий омбудсмен у кожній області має  

домагатися не тільки додержання законодавчо закріплених прав дітей, але й 

розширення і більш повного дотримання батьками своїх обов'язків перед 

дітьми.  

Дуже цікавий та вартий уваги правовий статус омбудсменів з прав 

дітей у Російській Федерації, яка детально вивчила світовий досвід 

функціонування дитячих омбудсменів та вже запровадила на регіональному і 

місцевому рівнях інститут дитячого омбудсмена.  

Підставою запровадження в Росії омбудсмена із захисту прав дитини 

стало прийняття парламентом РФ федерального закону «Про основні гарантії 

прав дитини в Російській Федерації» та прийняте Міністерством праці 

Російської Федерації спільно з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) рішення 

щодо організації і підтримки пілотного проекту з введення інституту 

Уповноваженого з прав дитини в низці регіонів. Метою запровадження 

омбудсмена із захисту прав дітей в регіонах Росії стало сприяння 

пріоритетності політики щодо дітей та підлітків, підвищення організаційного 

рівня виконання федеральних, регіональних і місцевих законів та інших 

нормативних актів, публічно-правова інформаційна діяльність у сфері прав 

дитини. Основними завданнями Уповноваженого з прав дитини є 

забезпечення гарантій державного захисту прав і свобод дитини; розвиток і 

доповнення існуючих форм і засобів захисту прав дитини; координація 

діяльності державних органів і громадських організацій в цій сфері; всебічне 

сприяння відновленню порушених прав дитини; формування єдиного підходу 

до політики охорони прав дітей; підготовка пропозицій з удосконалення 



 
 
 

федерального, регіонального та місцевого законодавства з прав дитини і 

приведення його у відповідність з міжнародними стандартами. 

Вулична соціальна робота у процесі реінтеграції бездомних осіб. 

Вулична соціальна робота – це мобільна форма надання соціальних послуг, 

що здійснюється групою фахівців поза межами закладів для бездомних 

громадян. Вона полягає у своєрідному посередництві між соціальними 

службами та бездомними особами. Соціальний працівник, який працює на 

вулиці, набагато доступніший для бездомного, ніж той, хто працює у 

кабінеті. У цьому є головний позитив вуличної роботи – вона скорочує 

дистанцію між клієнтом та соціальним працівником, і в цьому ж її 

складність. Діяльність вуличних соціальних працівників може суттєво 

полегшити перехід бездомного з «вулиці» до «нормального стану». 

Соціальний працівник мотивує бездомного до ресоціалізації, намагається у 

ході бесіди відродити в ньому бажання стати повноцінним членом 

суспільства. Тому вулична соціальна робота здійснюється виключно на 

засадах добровільності та індивідуального підходу. 

Вулична соціальна робота – це перший етап в реінтеграційній роботі з 

бездомними. Основною метою вуличної соціальної роботи є: виявлення 

бездомних осіб, які знаходяться у кризовій ситуації, і з певних причин не 

бажають або не можуть отримувати соціальні послуги у закладах для 

бездомних; з’ясування масштабів бездомності, зокрема вуличної, та побачити 

це негативне явище з середини та проаналізувати її причини; зменшення 

чисельності бездомних осіб, які перебувають на вулиці. 

Виходячи з основної мети вуличної соціальної роботи можна окреслити 

її завдання: виявлення та облік бездомних осіб; надання або організація 

надання невідкладної допомоги бездомним особам, які опинились у кризовій 

ситуації, силами патрульної бригади або із залученням відповідних служб 

міста; дослідження причин і умов, які спричинюють виникнення та 

поширення бездомності у даному регіоні; інформування бездомних осіб про 



 
 
 

можливість отримання послуг; сприяння формуванню позитивної 

громадської думки про бездомних осіб з метою уникнення стигматизації та 

дискримінації щодо цих осіб; розроблення плану заходів, спрямованого на 

профілактику бездомності та надання допомоги бездомним в їх реінтеграції. 

Для вирішення цих завдань соціальні працівники виявляють та 

відвідують найбільш вірогідні місця перебування (скупчення) бездомних осіб 

у районах, районах міст тощо; надають бездомним особам соціальні послуги 

(роздача гарячої їжі, гігієнічних наборів (мило, зубна паста і щітка, гігієнічні 

прокладки, гребінці), необхідний сезонний одяг, білизна тощо); 

співпрацюють з органами місцевого самоврядування, місцевими органами 

виконавчої влади – праці та соціального захисту населення, охорони 

здоров’я, внутрішніх справ, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді, об’єднаннями громадян, волонтерами, підприємствами, установами, 

організаціями незалежно від форм власності стосовно надання бездомним 

особам комплексу необхідних послуг; здійснюють моніторинг наявності 

вільних місць у закладах для бездомних, що діють на території регіону 

(району, міста) для мотивування та направлення до них бездомних осіб; 

направляють інформацію про виявлених бездомних осіб до центрів 

(відділень) обліку бездомних громадян;сприяють поверненню в сім’ю або 

влаштуванню до закладів соціального захисту; підтримують зв’язок із 

клієнтами, які покинули вулицю; вживають профілактичних заходів щодо 

запобігання поширенню соціально небезпечних захворювань; проводять 

інформаційно-роз’яснювальну роботу з бездомними особами щодо 

можливості отримання ними допомоги; розповсюджують рекламно-

пропагандистську продукцію з адресами закладів, установ, організацій, 

пунктів тощо, де бездомні особи зможуть отримати послуги; проводять 

інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення щодо недопущення 

дискримінації та стигматизації стосовно бездомних осіб та можливості 

надання допомоги цій категорії населення; аналізують основні причини 



 
 
 

бездомності; визначають цільові групи бездомних осіб, їх основні проблемні 

питання та потреби; ведуть звітну документацію з метою оцінки 

ефективності роботи. 

Умовно можна виділити декілька груп бездомних осіб, на які 

спрямована вулична робота, зокрема: ті, хто через різні обставини, постійно 

проживають на вулиці і не користуються послугами закладів соціального 

захисту для бездомних громадян. Ці особи живуть на вулиці більше одного 

місяця; ті, хто ночує у нічліжних будинках, але свої основні потреби 

задовольняє на вулиці. Представники цієї групи характеризуються тим, що 

більшу частину дня вони проводять на вулиці, повертаючись до нічліжок 

тільки для того, щоб переночувати; ті, хто періодично живе на вулиці. Особи 

цієї групи зазвичай мають притулок, проте є схильними до дромоманії. Крім 

того, не варто забувати про тих осіб, які у силу своїх життєвих обставин не в 

змозі знаходитись вдома. Зокрема, ці люди проживають або у 

«незахищеному» житлі, або у «неадекватних» умовах.  

Нерідко буває складно визначити, до якої групи відноситься та або 

інша особа. Але завжди важливо пам'ятати, що будь-яка людина – це 

особистість, і допомога, що їй пропонується, повинна бути індивідуальною. 

Послугу, що з радістю прийняла одна людина, може бути відкинуто з 

обуренням іншою. 

Таким чином, бездомність носить затяжний характер (кількість 

бездомних не зменшується, середній термін бездомності - близько семи 

років). Ресоціалізація бездомного, який втратив здоров'я, кваліфікацію, 

соціальні навички, стає дуже дорогою і практично неможливою. З усіх 

інновацій соціальної політики держави бездомні виключені - знову ж у 

зв'язку з відсутністю реєстрації за місцем проживання. Бюджети програм і 

нацпроектів складаються в розрахунку на зареєстроване населення. Заміри 

якості життя, поліпшення якого сьогодні формулюється як одна з основних 

завдань, також ведуться за врахованими громадянам. 

http://ua-referat.com/Характер
http://ua-referat.com/Бюджет


 
 
 

На сьогодні державні заходи підтримки бездомних обмежуються, як 

правило, наданням нічлігу і мінімальної матеріальної допомоги. 

Відпрацьовуються спроби поєднати в єдину мережу всі міські служби, що 

працюють з бездомними - державні та недержавні, допомога бездомним 

тільки починає розвиватися. 

Основною проблемою, яка уповільнює процес формування дієвої 

системи реінтеграції бездомних осіб є недостатність коштів у місцевих 

бюджетах на здійснення заходів, спрямованих на утворення та утримання 

закладів та установ відповідного спрямування. Через недостатність коштів в 

місцевих бюджетах взагалі не утворено закладів для бездомних осіб будь-

якої форми власності у Вінницькій, Закарпатській, Кіровоградській, 

Херсонській областях, а центрів для звільнених – в АР Крим, Волинській, 

Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, 

Миколаївській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Херсонській, 

Чернівецькій областях та м. Києві. 

Не можна обмежуватися лише наданням соціальних послуг (у вигляді 

ночівлі та матеріальної допомоги) - слід вживати заходів щодо повернення 

бездомних до звичайного життя, допомагати їм заново знайти соціальний 

статус, проводити профілактику бездомності, усуваючи її причини, надавати 

бездомним психологічну допомогу. Необхідно удосконалити систему 

забезпечення бездомних документами, що засвідчують особу і не мають 

місця проживання, або запровадити для них полегшену процедуру отримання 

паспортів. 

Також важливу роль у вихованні толерантності суспільства по 

відношенню до бездомних відіграють засоби масової інформації. На 

сьогоднішній день ЗМІ в основному поширюють і закріплюють стереотипи 

ставлення до бездомних, що живлять забобони і страхи. В сьогоденні 

необхідні громадські заходи і акції, що привертають увагу до проблеми 

бездомності і бідності, поширення інформації, дискусії про можливі шляхи 

http://ua-referat.com/Держава
http://ua-referat.com/Нічліг
http://ua-referat.com/Матеріали
http://ua-referat.com/Повернення
http://ua-referat.com/Соціальний_статус
http://ua-referat.com/Соціальний_статус
http://ua-referat.com/Психолог
http://ua-referat.com/Стереотипи
http://ua-referat.com/Дискусы


 
 
 

вирішення проблеми. Повинен бути розроблений комплексний підхід до 

вирішення проблем бездомності, який би поєднував розвиток соціальних 

послуг та програми, які включають людей без реєстрації в діючі соціальні 

інститути і запобігають маргіналізації бездомних. 
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ВИСНОВКИ 

Дослідження бездомності є доволі складними з огляду як на проблеми з 

визначенням поняття бездомності, так і щодо методології проведення 

досліджень. Також складнощі пов'язані з особливістю цільової групи, яка 

вивчається, оскільки бездомні ведуть досить прихований та мобільний спосіб 

життя й уникають зайвих контактів поза межами групи, до якої належать.  

Сьогодні в Україні відсутня чітка типологізація бездомних, яка містила 

б всі категорії осіб, що потребують допомоги, та була б адекватна 
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українській дійсності. Країна перебуває на етапі формування політики щодо 

бездомності, тому вивчення та аналіз відповідних методик досліджень цього 

явища, досвіду інших країн набувають особливого значення.  

Аналіз досліджень, присвячених проблемам бездомності, показує, що 

найбільш поширеними є дослідження щодо визначення поняття бездомності, 

характеристик та категорій бездомних осіб, кількісні дослідження, які мають 

на меті, насамперед, з'ясувати кількість бездомних. Слід зауважити, що не 

існує такої дослідницької методології, за допомогою якої можна було б 

оцінити зі стовідсотковою достовірністю кількість бездомних. Але для 

політики національного рівня більш важливими є не стільки точна кількість 

безпритульних людей, скільки дані щодо: 

 тенденцій, які характеризують можливі зміни цієї кількості,  

 природи бездомності,  

 потреб популяції бездомних та її окремих груп,  

 здатності наявних програм та закладів задовольняти ці потреби 

шляхом надання відповідних послуг,  

 обсягу фінансування цих послуг; 

 природи бар'єрів, які виникають у бездомних і безпритульних осіб, в 

отриманні цих послуг. 

Такі дані дають змогу розробникам політики врахувати кількість 

потенційних отримувачів послуг та спланувати послуги, продемонструвати 

потреби в ресурсах, визначити пріоритетні послуги, підвищити обізнаність 

громадськості та представників влади у ситуації з бездомністю, визначитися 

з необхідними ресурсами, розподілити ресурси для додаткових послуг, 

необхідних для цільових груп бездомних, зрозуміти тенденції, характерні 

конкретній популяції бездомних. Крім того, це дозволить побудувати в 

Україні відповідну стратегію на основі сучасних підходів і тенденцій 

розвитку програм, спрямованих на зменшення бездомності, запобігти 



 
 
 

повторенню та використанню неефективних стратегій, до яких протягом 

тривалого періоду з тих чи інших причин вдавалися уряди інших країн. 

Соціальна політика повинна мати за мету створення умов для 

активізації індивідів, їх включення в суспільні відносини. В умовах кризи 

вітчизняна соціальна політика не витримала соціально-економічних викликів 

та наразі не взмозі протистояти збільшенню масштабів бездомності. 

Результатти опитування засвідчили наявність у бездомних осіб 

прагнення змінити власне життя, однак, хоча таке бажання є необхідною, 

проте недостатньою умовою для більшості бездомних фактично вплинути на 

свою життєву ситуацію, для цього необхідним є проведення з боку держави 

цільових заходів, необхідною також є підтримка недержавних організацій та 

населення в цілому. 

В основу цих заходів доцільно покласти наступні адаптаційно-

профілактичні підходи: 

- підвищення правової культури населення, особливо в сфері 

житлового законодавства; 

- забезпечення праці та зайнятості населення; 

- надання першочергової соціальної допомоги особам, що потрапляють 

до групи ризику. 

Слід зазначити, що ефективність діяльності суб’єкта управління 

базується, в першу чергу, на інформаційному забезпеченні. Тим не менш, 

різнорідність, неповнота, обмеженість інформації різних суб’єктів соціальної 

політики дезорієнтує управлінську основу суб’єкта, суттєво ускладнюючи 

процес прийняття адекватних, ефективних рішень. Дана проблема може бути 

вирішена через формування системи соціологічного моніторингу як 

інформаційної основи соціальної політики в сфері подолання бездомності. 

Зокрема, в даному дослідженні опрацьовано систему показників, необхідних 

і достатніх, на наш погляд, для системної фіксації стану та тенденцій 

розвитку бездомності, розроблена система показників включає в себе 



 
 
 

об’єктивні та суб’єктивні характеристики бездомного населення, оцінку 

чинників бездомності. Одержані в ході дослідження дані, обґрунтовані 

положення та причинно-наслідкові зв’язки необхідні при формуванні заходів 

щодо зниження показників бездомності як на державному рівні, так і 

недержавними організаціями. Розроблений та апробований інструментарій 

прикладного соціологічного дослідження бездомності може бути 

затребуваний при проведенні досліджень за аналогічною та суміжною 

тематикою. 

Соціальний портрет бездомної особи наразі є розмитим, в тому 

розумінні, що, з одного боку, так, є мінімальний набір соціальних 

характеристик, які притаманні бездомним – відсутність вищої освіти, низька 

кваліфікація, приналежність до міських мешканців, а з іншого боку – будь-

яка особа, що опиняється в скрутному матеріальному положенні, незалежно 

від статі, віку тощо, може опинитися в даному стані. Сучасна українська 

бездомність в переважній масі не маргінальна, що породжена лише способом 

життя особистості та може трактуватись як певний індивідуальний вибір, а є 

соціально-економічним наслідком, результатом бідності, відповідно, в 

такому бідному суспільстві, як українське, ризик бездомності є високим для 

значної частини населення. 

Сучасні підходи до надання допомоги бездомним є малоефективними, 

оскільки застосовані в них методи допомоги базуються на окремих чинниках, 

що обумовлюють бездомність. Тому необхідна розробка нових комплексних 

заходів реінтеграції бездомних, які базуватимуться на системі чинників, що 

обумовлюють бездомність та передбачатиме диференціацію методів надання 

допомоги бездомним. 

Бездомні були, є і будуть. Завдання держави і суспільства - зробити все 

для того, щоб бездомність була наслідком виключно особистого вибору, а не 

результатом відсутності можливості вибратися з пастки, розставленої 

законами, і громадського відторгнення. 
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Додаток А 

 

Відповіді на запитання анкети (одновимірні розподіли) 
 

1. Зазначте Вашу стать 

 2006 2012 

жінка 24,25 34,17 

чоловік 75,75 65,83 

 

 

2. Який Ваш вік? 

 2006 2012 

18-27 років 11,78 11,46 

28-35 років 15,38 13,75 

36-45 років 22,58 23,54 

46-55 років 26,10 27,71 

56-65 років 17,57 18,33 

більше 65 років 6,59 5,21 

 

3. Вкажіть Ваш сімейний стан 

 2006 2012 

одружений (одружена) 9,49 11,32 

неодружений (неодружена) 39,89 37,74 

розлучений (розлучена) 42,36 39,83 

удівець 

(удова) 
8,26 11,11 

 

 

4. Чи є у Вас діти? 

 
немає 1 дитина 2 дитини 3 дитини 

більше 3-х 

дітей 

2006 2012 2006 2012 2006 2012 2006 2012 2006 2012 

респон-

денти 

загалом 

49,74 41,06 29,88 34,89 15,82 19,15 2,72 3,19 1,85 1,7 

 

5. Якщо є діти, то де (з ким) вони проживають? 

 2012 

з матір’ю (з батьком) 46,36 

у родичів 14,62 

у прийомній родині 0,79 

у будинку-інтернату 3,56 

у притулку для неповнолітніх 1,79 

у дитячому будинку сімейного типу 0 

зі мною 2,16 

мають окреме житло 6,11 

не знаю 23,72 



 
 
 

6. Ваша освіта 

 2006 2012 

неповна середня 22,67 12,5 

середня 38,66 35,63 

середня спеціальна 24,87 25,21 

професійно-технічна - 11,04 

вища 8,26 8,96 

незакінчена вища 3,43 3,75 

немає 2,11 2,29 

 

 

7. Ваша спеціальність за освітою 

 2006 2012 

спеціаліст технічного профілю 3,67 3,21 

спеціаліст у галузі науки, культури 2,67 2,29 

спеціаліст у галузі охорони здоров’я 1,89 1,67 

спеціаліст у галузі освіти, дошкільного 

виховання 
2,11 2,08 

військовослужбовець, працівник 

правоохоронних органів 
0,41 1,88 

кваліфікований робітник 51,26 54,29 

немає спеціальності 37,99 28,33 

 

 

8. Чи працювали Ви коли-небудь? 

 2006 2012 

так 80,76 82,5 

ні 18,28 9,17 

працюю досі 0,96 7,29 

 

 

9. Ваше останнє місце роботи 

 2006 2012 

заклади державного управління 1,36 3,13 

навчально-виховні заклади 4,66 2,5 

медичні заклади 2,53 1,88 

торгівельні заклади 6,80 11,25 

завод, фабрика, промислове виробництво 36,44 23,96 

будівництво 12,15 18,13 

готелі, заклади громадського харчування 2,92 3,13 

транспорт і зв’язок 9,23 6,88 

колективні, громадські та особисті послуги (в 

т.ч. у сфері відпочинку та розваг, культури та 

спорту) 

14,29 6,67 

сільгосппідприємство 9,62 5,21 

житлово-комунальне господарство - 5,63 

сезонні роботи - 9,46 

  



 
 
 

10. До якої професійної групи Ви належали, коли працювали? 

 2006 2012 

керівник (заступник керівника) підприємства, 

установи, сільгосппідприємства 
0,19 1,04 

державний службовець 0,58 1,88 

спеціаліст технічного профілю 4,35 3,58 

спеціаліст у галузі науки, культури, охорони 

здоров’я, освіти, дошкільного виховання 
6,38 3,13 

працівник правоохоронних органів, 

військовослужбовець 
0,39 1,46 

приватний підприємець 0,29 1,25 

службовець з числа допоміжного персоналу 5,71 5,0 

кваліфікований робітник 44,58 23,54 

різнороб, підсобний робітник 29,69 44,13 

працівник сільгосппідприємства 7,74 3,54 

фермер 0 0 

учень, студент, курсант, аспірант тощо 0,10 0,21 

домогосподарка 0 1,46 

 

 

11. В якому році Ви втратили роботу? 

 2006 2012 

до 1991 9,49 - 

до 1995 - 8,75 

1992 3,78 - 

1993 3,08 - 

1994 2,11 - 

1995 2,99 3,54 

1996 3,69 2,71 

1997 3,69 2,08 

1998 3,95 2,29 

1999 7,91 2,5 

2000 7,47 3,96 

2001 5,45 1,67 

2002 6,24 3,96 

2003 4,48 0,83 

2004 5,1 1,67 

2005 4,31 3,75 

2006 3,25 3,96 

2007 - 4,79 

2008 - 4,79 

2009 - 6,04 

2010 - 6,67 

2011 - 7,08 

2012 - 1,88 

не пам’ятаю 23,01 28,03 

  



 
 
 

12. З якої причини Ви втратили роботу? 

 2006 2012 

за власним бажанням 46,17 34,79 

через скорочення 10,7 16,04 

закриття підприємства (установи) 8,6 11,46 

звільнення за порушення трудового 

законодавства 

14,9 7,08 

позбавлення волі 18,65 4,81 

у зв’язку зі станом здоров’я - 3,74 

вихід на пенсію - 3,76 

інвалідність - 1,06 

вагітність та народження дитини - 1,04 

 

13. Чи є у Вас документи, що засвідчують особу? 

 2006 2012 

так 56,55 74,38 

ні 43,45 24,17 

 

14. Чи є у Вас реєстрація / прописка? 

 2006 2012 

немає 65,64 50,42 

є реєстрація 14,5 47,71 

є прописка 19,86 1,25 

 

15. Ваше останнє місце проживання 

 2006 2012 

місто 69,57 70,42 

районний центр 4,4 7,08 

селище міського типу 6,42 6,04 

село 19,61 15,42 

 

16. Вкажіть, будь ласка, причину втрати житла 

 2006 2012 

розлучення 22,74 14,58 

конфлікти у сім’ї 18,94 24,58 

позбавлення волі 21,33 18,33 

втрата через наркозалежність, алкоголізм, хворобу 13,89 4,59 

сирітство 5,13 4,57 

катастрофи та нещасні випадки 4,16 2,92 

міграція 4,34 3,13 

втрата через незаконні операції з житлом 9,47 10,42 

втрата через заборгованість з оплати комунальних послуг 2,92 1,47 

продаж квартири (будинку) після втрати роботи 3,72 3,75 

продаж квартири (будинку) з метою придбання житла меншої 

площі 
3,81 3,54 

продаж квартири (будинку) для відкриття власної справи 1,06 1,45 

виписка з гуртожитку після втрати роботи 1,96 - 

ніколи не мав (мала) 2,64 2,37 

інше 0,65 0,96 



 
 
 

17. З якого часу Ви без постійного місця проживання? 

 2006 2012 

до 1991 4,66 - 

до 1995 - 3,75 

1992 2,46 - 

1993 1,05 - 

1994 2,99 - 

1995 2,9 1,67 

1996 3,69 0,83 

1997 3,25 2,92 

1998 4,13 1,67 

1999 4,39 2,29 

2000 7,91 3,13 

2001 7,38 3,96 

2002 8,35 4,58 

2003 9,75 3,75 

2004 9,31 3,54 

2005 8,26 3,75 

2006 9,58 5,63 

2007 - 4,79 

2008 - 7,71 

2009 - 8,33 

2010 - 8,54 

2011 - 8,33 

2012 - 2,5 

не пам’ятаю 9,04 18,05 

 

18. Де Ви проживаєте в даний час? 

 2006 2012 

у притулку 45,37 22,71 

на вулиці 28,21 16,25 

у родичів 4,66 8,33 

у знайомих 20,74 18,75 

у будинку-інтернату - 0,42 

у центрі реінтеграції - 19,58 

у центрі реабілітації нарко- 

та алкозалежності 
- 3,54 

у соціальному готелі - 0,83 

у гуртожитку - 2,08 

знімають квартиру - 3,34 

на дачі - 1,25 

інше 1,03 1,62 

 

  



 
 
 

19. Ваші засоби існування? 

 2006 2012 

допомога родичів, друзів 14,25 15,63 

тимчасова праця 50,75 43,75 

допомога держави 11,56 17,5 

допомога благодійних закладів 5,33 15,42 

жебрацтво 12,84 10,2 

збір вторинної сировини 19,61 12,5 

інше 1,58 3,31 

 

20. Які види соціальних виплат Ви отримуєте? 

види соціальних виплат 2006 2012 

не отримую 80,76 70,21 

пенсія 13,27 17,08 

соціальні допомоги 4,04 9,17 

інше 2,11 0,63 

 

21. Які соціальні послуги Ви отримуєте? 

соціальні послуги 2012 

побутові 36,88 

медичні 35,63 

економічні 4,79 

психологічні 20,42 

педагогічні 6,04 

юридичні 23,75 

інформаційні 48,33 

послуги з працевлаштування 9,38 

не отримую 21,88 

 

22. Ваш стан здоров’я? 

 2006 2012 

цілком здоровий (здорова) 40,16 39,17 

туберкульоз 6,33 2,92 

ВІЛ/СНІД 0,18 2,71 

гепатит 2,11 2,92 

інвалідність 10,54 14,38 

психічні розлади - 3,96 

наркозалежність - 1,25 

алкоголізм - 12,71 

інші захворювання 15,82 7,5 

не знаю, на проходив (проходила) обстеження 25,22 18,96 

 

  



 
 
 

 

 

23. Чи вживаєте Ви алкогольні напої? 

 2006 2012 

не вживаю 49,03 50,21 

вживаю часто 47,54 11,88 

вживаю періодично 3,43 35,83 

 

24. Чи вживаєте Ви наркотики? 

 2006 2012 

не вживаю 98,68 95,42 

вживаю 1,32 2,71 

 

25. Чи проходили Ви курс лікування? 

 2006 2012 

так, проходив (проходила) курс лікування 20,83 18,13 

зараз лікуюсь 3,25 5,42 

ні, але маю бажання 23,81 10,42 

ні, навіть не буду намагатись 9,67 6,04 

немає такої потреби 42,44 56,25 

 

26. Чи маєте Ви бажання повернутися до повноцінного життя? 

 2006 2012 

так 84,23 85,83 

ні 3,35 2,08 

важко відповісти 12,42 9,58 

 

27. Що Вам для цього необхідно? 

 2006 2012 

знайти роботу 45,72 45,42 

отримати нову професію 5,41 7,08 

отримати житло 57,08 58,33 

створити сім’ю 19,03 20,01 

повернутися у сім’ю 10,46 7,72 

відновити документи 39,62 20,63 

оформити пенсію 16,58 9,79 

оформитись в інтернат, будинок для осіб 

похилого віку 
18,76 3,96 

отримати реєстрацію - 8,71 

інше 1,17 3,83 

 

  



 
 
 

28. В якому регіоні Ви перебуваєте на даний час? 

 2006 2012 

АР Крим 1,49 6,46 

м.Київ 23,11 5,42 

м.Севастополь - 5,83 

Центральний регіон 

Вінницька область - 0,21 

Запорізька область 13,09 6,25 

Кіровоградська область 0,53 - 

Полтавська область 4,39 4,17 

Черкаська область - 2,08 

Західний регіон 

Волинська область 1,76 5,21 

Закарпатська область - 4,58 

Івано-Франківська область - 1,46 

Львівська область - 2,08 

Рівненська область 2,99 5,42 

Хмельницька область 3,95 - 

Чернівецька область 3,51 - 

Східний регіон 

Дніпропетровська область 8,61 4,38 

Донецька область 5,80 3,96 

Луганська область 12,83 5,21 

Харківська область - 5,21 

Південний регіон 

Миколаївська область 7,82 4,38 

Одеська область 2,46 10,42 

Херсонська область 4,48 - 

Північний регіон 

Житомирська область - 3,75 

Київська область - 8,13 

Сумська область 1,41 5,42 

Чернігівська область 1,76 - 

 


