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Опрацювання рекомендацій та цільових програм по роботі з 

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. 

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.  

Періодичні соціологічні дослідження даної соціальної групи 

дозволяють відслідковувати фактичний стан справ щодо бездомності в 

Україні, здійснювати систематичний аналіз процесів, відслідковувати 
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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. 
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Під час проведення опитувань у 2006 та 2012 роках було охоплено 

практично всі області (окрім Тернопільської), 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. 

Соціально-демографічні характеристики бездомних 

Під час проведення опитувань у 2006 та 2012 роках було охоплено 

практично всі регіони України (окрім Тернопільської області), 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 дало змогу одержати високорепрезентативні 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 24,2% у 2006 до 34,1% у 2012 (табл.1). 

За ознакою віку досліджувана група є стабільною у порівнянні з 2006 

роком (табл.2), за кожною віковою групою не спостерігається суттєвих змін. 

Зберігається тенденція – фактично половина респондентів (51,2%) 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 76,4%), 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 – 27,7%, вдається найбільш проблемною. 
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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.1а і 1б) – 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) – 36,5% проти 19,3%. 

Серед бездомних осіб зміни за сімейним станом відбуваються за 

рахунок жінок (табл.3). У чоловіків показники є стабільними, серед жінок на 

4,5% збільшилась кількість одружених, на 8,4% знизилась кількість 

неодружених – це результат входження до категорії бездомних осіб жінок 

молодших вікових груп.  

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

50,2% до 58,9%. Серед жінок цей показник виріс на 17,1%, серед чоловіків – 

лише на 3,7%. Отже, знову спостерігаємо тенденцію, коли основні зміни за 

ознакою відбуваються за рахунок жінок. Серед жінок на 11,6% 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%. 

Серед тих, хто має дітей (58,9% від загальної кількості опитаних), на 

21,3% збільшилась частка наймолодшої вікової групи – від 18 до 27 років. 

Тобто, така проблемна соціальна група, як бездомні, інтенсивно 

поповнюється молодими особами з дітьми. 

Статичною виявилася така ознака, як освіта (табл.4) (варіант відповіді 

«професійно-технічна» в 2012 році з’явився вперше). Зберігається тенденція, 
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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 12,6% у 2012 році (11,6% у 2006 році). 

Відповідним є і розподіл спеціальностей за освітою респондентів – як і 

в 2006 році, в 2012 році більшість серед опитаних становлять кваліфіковані 

робітники (54,2%), другою за частотою йде відповідь «немає спеціальності» 

(28,3%). Відсутність високої кваліфікації є стабільною характеристикою 

опитаних бездомних осіб. 

Отже, освіта є важливою характеристикою, що впливає на ризик стати 

бездомним. Саме характеристикою, а не чинником. На перший погляд логіка 

міркування тут проста – відсутність високої кваліфікації унеможливлює 

отримання високооплачуваної роботи, обмежує можливості до самореалізації 

та задоволення власних потреб, визначає низький соціальний статус. Однак 

це не простий причинно-наслідковий зв’язок, коли відсутність освіти є 

причиною бездомності. Відсутність освіти є наслідком тих самих причин, які 

і визначають ризик стати бездомним – бідність, обмежені життєві 

можливості, індивідуальні цінності та настанови, соціальне оточення. 

Певні зміни відбулись в досліджуваній групі щодо зайнятості – 

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

ніколи не працював (18,2% проти 9,1%), натомість збільшилась кількість тих, 

хто працює досі – 0,9% у 2006 році та 7,2% у 2012 році. Чисельність тих, хто 

працював, у 2006 році становила 80,7%, у 2012 – 82,5%. 

Характер зайнятості є похідним від рівня освіти респондентів – 

переважна більшість опитаних – 44,1% - зазначили своєю професійною 

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

«кваліфікований робітник» - 23,5%, разом ці дві професійні групи становлять 

67,6% від загальної кількості. Звернемо увагу, що у 2006 році співвідношення 

цих двох груп було фактично протилежним – різноробів та підсобних 

робітників – 29,6%, а кваліфікованих робітників – 44,5%. 
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Останнім місцем роботи для переважної кількості опитаних стали 

завод, фабрика, промислове виробництво – 23,9%, будівництво – 18,1%, 

торгівельні заклади – 11,2%, сезонні роботи - 9,4%. Слід зазначити, що 

багато респондентів - 58,3% - 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. 

За досліджуваний період суттєво – на 19,2% - зменшилась кількість 

бездомних осіб, які не мають документів, що засвідчують особу – з 43,4% 

(2006) до 24,1% (2012) (рис. 2). Результатом відновлення, наявності 

документів стає можливість отримати тимчасову реєстрацію, яку у 2012 році 

вже мають 47,7% опитаних проти 14,5% у 2006 році. І хоча кількість тих, хто 

немає реєстрації/прописки у порівнянні з 2006 роком знизилась на 15,2%, все 

ж таки до цієї групи відноситься половина опитаних – 50,4%. 

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

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

були 19,8%, а у 2012 – лише 1,2%. 

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.  
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Суттєвих змін серед опитаних за останнім місцем проживання не 

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

центр, в селищі міського типу та селі проживали 21,4%.  

Причини втрати житла та засоби існування 

Розглянемо, які наразі зміни відбуваються щодо причин втрати 

житла (табл..5). 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 8,1%, перша трійка причин 

залишилась незмінною, кумулятивний відсоток причин, що пов’язані з 

кризою інституту сім’ї, як і раніше, має найвище значення серед причин 

втрати житла – 39,1%. Суттєві зміни відбулися за такою ознакою, як «втрата 

через наркозалежність, алкоголізм» - у 2006 році дану відповідь зазначили 

13,8% опитаних, у 2012 – лише 4,5%. Стабільно значущим залишається 

відсоток тих, хто втратив житло через незаконні операції з житлом – 10,4%. 

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. 

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

місця проживання - у 2006 році – 9,1%, у 2012 – 18,1%, 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 (42,2%) місцем проживання на час 

опитування є спеціально створені заклади – притулок (22,7%) та центр 

реінтеграції (19,5%) (табл..6). Можна вважати, що цей показник тотожній 

результату 2006 року, коли 45,3% опитаних зазначили місцем перебування 

притулок, оскільки перелік закладів у дослідженні 2012 року було 
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розширено, то частина відсотків з варіанту відповіді «притулок» (45,3% у 

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

«соціальний готель» - 0,8%, тож в сукупності ми маємо 43,1% опитаних, що 

проживають у закладах для бездомних осіб. 

Кількість респондентів, що проживають в даний час на вулиці, 

зменшилась на 12% (з 28,2% у 2006 році до 16,2% у 2012 році); вдвічі зросла 

кількість тих, хто проживає у родичів – з 4,6% до 8,3%. 

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

проживають у гуртожитку (2,1%) та на дачі (1,2%). 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. 

Ситуація з місцем проживання різниться по регіонам України і 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. 
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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. 

Розглянуті вище проблеми зайнятості бездомних осіб доповнюються 

інформацією щодо їх засобів існування (рис. 3) – для переважної більшості – 

43,7% - 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 5,3% у 

2006 році до 15,4% у 2012 році) кількість тих, хто одержує допомогу від 

благодійних закладів; на 5,9% 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. 

Зокрема, можемо впевнено констатувати, що результатом відновлення 

документів для бездомних осіб стала можливість отримувати від держави 

соціальні допомоги – у 2006 році таких було 4,1%, а у 2012 – 9,2%. В 

переважній своїй більшості – 70,2% - бездомні особи не отримують жодних 

соціальних виплат, але, кількість тих, хто не отримує жодних соціальних 

виплат, зменшилась на 10,5% (80,7% у 2006 році). Пенсія є засобом існування 

для 13,2% у 2006 році та для 17,1% у 2012 році. 



10 
 

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 47,1%, а у 2012 

році таких лише 21,8%. Наразі респонденти отримують переважно 

інформаційні послуги – 48,3%, побутові - 36,8%, медичні – 35,6%. 

Стан здоров’я 

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 

(табл..7). 

Слід звернути увагу, що серед бездомних зросла кількість осіб з 

інвалідністю – наразі 14,3%, це особлива категорія людей, що потребує 

спеціальних заходів підтримки через стан здоров’я і неспроможна самотужки 

вирішувати більшість соціально-економічних та медичних проблем. 

Викликає занепокоєння тенденція щодо проходження респондентами 

курсу лікування (табл..8) – на 13,3% знизився відсоток тих, хто не проходив 

курс лікування, але має бажання, натомість на 13,8% побільшало тих, хто 

вважає, що взагалі немає такої потреби – 56,2%, і це при тому, що здоровими 

себе вважають 39,1%. Тих, хто проходив курс лікування або зараз лікуються, 

в 2006 році було 24,1%, у 2012 – 23,5%, тобто лише чверть опитаних 

одержувала (чи одержує наразі) відповідну медичну допомогу. 
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Особлива увага до надання медичної допомоги бездомним особам 

обумовлена наступними даними – з рисунку 4 видно, що значна частина 

респондентів з соціально небезпечними хворобами вважають, що немає 

потреби лікуватися – ВІЛ/СНІД – 46,1%, гепатит – 35,7%, туберкульоз – 

35,7%; 14,4% хворих на туберкульоз та 14,2% 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. 

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. 

Соціальні настрої 

Як і в 2006 році (84,2%), серед опитаних високим є відсоток тих, хто 

має бажання повернутися до нормального життя – 85,8% у 2012 році. Не 

мають такого бажання 3,3% у 2006 році і 2,1% у 2012, важко відповісти 

12,4% та 9,5% відповідно. 

Абсолютно не змінився порядок перших чотирьох умов, необхідних 

респондентам для повернення до нормального життя – отримати житло, 

знайти роботу, відновити документи, створити сім’ю (табл.9). Зауважимо, що 

відсотки по цих позиціях суттєво змінилися лише стосовно відповіді щодо 

відновлення документів – осіб, що потребують відновлення документів стало 

вдвічі менше – 39,6% у 2006 році і 20,6% у 2012 році. Відповідно, оскільки 
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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 16,5% респондентів у 2006 році була проблема з документами, 

наразі це питання доволі успішно вирішується. 

Зберігається позитивна тенденція щодо прагнення знайти роботу – 

45,4% опитаних, враховуючи, що половина респондентів – працездатного 

віку, а 43,7% 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). 

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. 

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, 
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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. 

Висновки 

Таким чином, в ході дослідження, що базувалось на порівняльному 

аналізі даних соціологічних опитувань за 2006 та 2012 роки, одержано 

наступні результати: 

1. 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 та 36-45 років; 

- сімейний стан: серед бездомних осіб переважають розлучені та 

неодружені особи; 

- освіта та кваліфікаційний рівень: особи з неповною середньою, 

середньою, середньою спеціальною, професійно-технічною освітою загалом 

становлять 84,3% (2012) (у 2006 році – 86,2%) респондентів; за спеціальністю 

опитані - переважно кваліфіковані робітники, або взагалі не мають 

спеціальності; 

- місце проживання: переважна більшість опитаних – мешканці міст. 
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Динамічною ознакою виявилась стать: за результатами двох 

досліджень чітко вимальовується тенденція до фемінізації бездомності 

(24,2% (2006) і 34,1% (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. 

2. Для більшості респондентів проблема працевлаштування є 

багатоаспектною: 1) неофіційна зайнятість; 2) низька кваліфікація; 

3) відсутність реєстрації/прописки (короткий термін тимчасової реєстрації); 

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

5) 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. 

3. Основними причинами втрати житла для більшості респондентів 

залишаються сімейні конфлікти та розлучення – разом у 2006 році 41,6%, у 

2012 році 39,1%. 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 (21,3% (2006) і 18,3% (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 
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житло в результаті незаконних операцій (9,4% (2006) і 10,4% (2012)), 

необхідно зосередити увагу на оптимізації житлового законодавства, це 

дозволило б знизити ризик бездомності фактично на чверть. 

4. 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. 

5. З позитивних аспектів слід відмітити зниження чисельності 

бездомних осіб, які перебувають на вулиці (28,2% (2006) і 16,2% (2012)) 

завдяки розширенню мережі спеціальних соціальних закладів – притулків, 

центрів реінтеграції, соціальних готелів. 

За останні роки суттєвих змін вдалося досягти щодо відновлення 

документів для бездомних осіб (наявність документів, що засвідчують особу 

– 56,5% (2006) і 74,3% (2012)), відповідно, зросла кількість тих, хто має 

тимчасову реєстрацію (14,5% (2006) і 47,7% (2012)). Проте, фактично зник 

прошарок тих осіб, хто має прописку (19,8% (2006) і 1,2% (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. 

6. Враховуючи те, що для 43,7% 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 85,8% прагнуть повернутися до 

повноцінного життя, і 45,4% зазначили, що для цього їм необхідно знайти 
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роботу, тобто утриманські настрої не є тотальними в цій соціальній групі. 

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 лише 11,6% опитаних, тобто тих, хто на питання щодо 

бажання повернутися до нормального життя дали відповіді «ні» - 2,1% та 

«важко відповісти» - 9,5%. 

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. 

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. 

Результати опитувань 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, в основу яких доцільно покласти такі адаптаційно-

профілактичні підходи, як підвищення правової культури населення, 

особливо в сфері житлового законодавства; забезпечення праці та зайнятості 

населення; надання першочергової соціальної допомоги особам, що 

потрапляють до груп ризику. 

Соціологічні дослідження дозволили обгрунтувати твердження, що 

сукупність бездомних осіб як соціальної групи за своїми соціально-

демографічними та культурно-психологічними характеристиками 
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неоднорідна, отже, потребує диференційованих підходів та засобів 

реінтеграції. Зокрема, у соціологічному дослідженні 2006 року, з огляду на 

різні причини втрати житла, було виокремлено категорії бездомних 

громадян, для яких було запропоновано розробляти окремі напрями 

реінтеграції:  

- жертви незаконних операцій з житлом, катастроф та нещасних 

випадків, мігранти, сироти, частина тих, хто втратив житло через сімейні 

обставини – для більшості з них допомога може бути тільки у наданні житла; 

- бездомні громадяни з неповнолітніми дітьми потребують цілої низки 

заходів щодо забезпечення постійним житлом, роботою та створення умов 

для догляду за дитиною; 

- особи, що були позбавлені волі – окрім проблем з житлом їм важко 

отримати роботу з огляду на своє минуле, вони потребують постійної 

психологічної підтримки та контролю; 

- для осіб, що втратили житло через наркозалежність, алкоголізм, в 

першу чергу необхідно спеціальне лікування, також психологічна підтримка; 

- особи пенсійного віку, інваліди потребують не тільки житла, а й 

догляду, найбільш прийнятним для них є влаштування в інтернат, будинок 

для людей похилого віку. 

В останній редакції (17.05.2012) Закону України «Про основи 

соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей» (№ 2623-IV) 

прописано даний підхід. В редакції Закону 2005 року було визначено лише 

дві групи – діти та особи, що звільняються з місць позбавлення волі 

(Стаття 11. Профілактика безпритульності серед дітей, які проживають у 

дитячих закладах, прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, в 

опікунів, піклувальників; Стаття 13. Попередження бездомності серед осіб, 

які звільняються з установ виконання покарань). А в 2010 році з’явились 

також: Стаття 14. Запобігання бездомності осіб похилого віку та інвалідів і 

Стаття 15. Запобігання бездомності осіб із груп ризику(в тому числі особи, 

хворі на наркоманію та хронічний алкоголізм). 
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Отже, впровадження дієвих заходів щодо реінтеграції бездомних осіб 

потребує диференційованих підходів з урахуванням цілого спектру 

відмінностей, як-то вік, наявність неповнолітніх дітей, рівень освіти, стан 

здоров’я, наявність прописки/реєстрації тощо, адже різні категорії бездомних 

всередині даної соціальної групи мають абсолютно різні специфічні 

потреби. 

Певна частина бездомних потребує повної підтримки з боку держави 

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

окремих випадках можемо говорити навіть про примусові заходи, зокрема, 

що стосується 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. 

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. 

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 передбачатимуть диференціацію методів 

надання допомоги бездомним [Рекомендації по організації соціальної роботи: 

2009]. 

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 
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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. 


