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У статті висвітлено психологічні аспекти 
трудової міграції. Проаналізовано теоре-
тичні основи дослідження задоволеності 
життям трудових мігрантів. Задоволе-
ність життям визначається як когнітивний 
компонент суб’єктивного благополуччя, 
а також як глобальна оцінка реального 
життя через призму суб’єктивних стан-
дартів «хорошого життя». Відзначено, що 
трудова міграція може розглядатися як 
один із способів відновлення суб’єктивного 
благополуччя. Досліджено чинники, що впли-
вають на загальну задоволеність життям 
трудових мігрантів. Представлено резуль-
тати емпіричного дослідження задоволе-
ності життям жінок-трудових мігранток 
в Італії. У ході опитування використано 
методику «Шкала задоволеності життям» 
Е. Дінера. Вказана методика вимірює ког-
нітивну оцінку відповідності життєвих 
обставин очікуванням індивіда і відображає 
загальну міру внутрішньої гармонії і психо-
логічної задоволеності. Вибірку дослідження 
склали 200 жінок – трудових мігранток віком 
від 30 до 79 років. Емпіричне дослідження 
проводилось в Північній Італії протягом 
2018–2019 років. Встановлено, що кількість 
задоволених та незадоволених своїм жит-
тям жінок суттєво не відрізняється. Тру-
дова міграція призводить до значущих змін у 
житті вимушених трудових мігрантів, може 
як покращувати, так і погіршувати якість їх 
життя. Констатовано, що задоволеність 
життям у жінок-трудових мігранток є різ-
ною залежно від рівня освіти та терміну 
перебування в Італії. Виявлено, що тен-
денція до задоволеності життям прослід-
ковується у жінок із середньою та вищою 
освітами та тих, що перебували в Італії 
від 5 до 14 років. Показано, що тенденція до 
незадоволеності життям прослідковується 
у жінок із середньою спеціальною та вищою 
освітами, а також тих, які працювали в Іта-
лії більше 10 років. Даний етап є першим у 
визначеній нами стратегії дослідження пси-
хологічного благополуччя жінок-трудових 

мігранток. У подальшому планується про-
довження його вивчення.
Ключові слова: задоволеність життям, 
суб’єктивне благополуччя, шастя, трудова 
міграція, жінки трудові-мігрантки.

The article highlights the psychological aspects 
of labor migration. The theoretical bases of the 
investigation of life satisfaction of migrant work-
ers are analyzed. Life satisfaction is defined as a 
cognitive component of subjective well-being, as 
well as a global assessment of real life through 
the prism of subjective standards of “good living”. 
It is noted that labor migration can be considered 
as one of the ways to restore subjective well-be-
ing. Factors influencing the overall life satisfac-
tion of migrant workers have been studied. The 
results of an empirical study of life satisfaction 
of women labor migrants in Italy are presented. 
E. Diner’s “Life Satisfaction Scale” method was 
used in the survey. This technique measures the 
cognitive assessment of the relevance of life cir-
cumstances to the expectations of the individual 
and reflects the general measure of inner har-
mony and psychological satisfaction. The study 
sample consisted of 200 migrant women aged 30 
to 79 years. An empirical study was conducted in 
Northern Italy during 2018–2019. It was found 
that the number of satisfied and dissatisfied with 
their lives women did not differ significantly. It was 
stated that the life satisfaction among women 
migrant workers varies depending on the level of 
education and length of stay in Italy. It was found 
that the tendency to life satisfaction is observed 
in women with secondary and higher education 
and those who were in Italy from 5 to 14 years. It 
is shown that the tendency to dissatisfaction with 
life is observed in women with secondary special 
and higher education, as well as those who have 
worked in Italy for more than 10 years. This stage 
is the first in our strategy of investigation of psy-
chological well-being of migrant women. In the 
future it is planned to continue its study.
Key words: life satisfaction, subjective well-be-
ing, happiness, labor migration, women labor 
migrants.

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАДОВОЛЕНОСТІ ЖИТТЯМ  
ЖІНОК-ТРУДОВИХ МІГРАНТОК В ІТАЛІЇ

THE INVESTIGATION OF LIFE SATISFACTION  
OF WOMEN LABOR MIGRANTS IN ITALY

Постановка проблеми. Масова трудова 
міграція українців за кордон в останні роки 
набула масштабів національного лиха. Під 
трудовою міграцією слід насамперед вважати 
переміщення індивідів у просторі з метою під-
вищення рівня життя на основі вигіднішого 
використання власної робочої сили без зміни 
постійного місця проживання [3, с. 8]. Італія 
є однією з популярних країн, куди прямують 
на заробітки українські громадяни. За остан-
німи офіційними даними в Італії налічується 
близько 237 тисяч українців. Це четверта за 

розміром спільнота мігрантів [26]. Україн-
ська громада в Італії суттєво відрізняється 
від інших емігрантських спільнот за стате-
вим розподілом: близько 80% становлять 
жінки, здебільшого віком від 50 і більше років. 
В основному українські жінки працюють на 
роботах, які не вимагають високої кваліфі-
кації: доглядають за хворими і людьми похи-
лого віку, а також допомагають по господар-
ству [1, с. 107]. Напружена робота і часто 
відсутність відповідної соціальної підтримки 
призводять до непоправних психоемоційних 
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втрат жінок, а відтак і до погіршення психіч-
ного здоров’я.

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Проблеми, пов’язані з трудовою мігра-
цією жінок, здебільшого розглядаються в пло-
щині соціологічного та економічного аналізу. 
І досі бракує досліджень та практично-мето-
дологічних напрацювань, які б ставили в центр 
уваги психологічні проблеми та наслідки цього 
явища. Психологічні аспекти трудової мігра-
ції у своїх працях розглядали О.Є. Блинова, 
О.З. Лютак, А.Л. Ковальчук, О.А. Малиновська. 
Здоров’я трудових мігрантів з точки зору таких 
негативних симптомів як депресивний настрій, 
емоційні проблеми, посттравматичні стресові 
розлади здебільшого вивчали за рубежем [12; 
19]. Існують поодинокі закордонні дослідження 
впливу трудової міграції на психологічне бла-
гополуччя та задоволеність життям мігрантів 
[21], в той час як в Україні таких досліджень не 
знайдено. Дослідження задоволеності життям 
набуває особливого значення, оскільки отри-
мані результати дозволять виявляти та втруча-
тися в групи соціального ризику. 

Мета дослідження – представлення 
результатів емпіричного дослідження загаль-
ної задоволеності життям жінок-трудових 
мігранток в Італії.

Матеріали і методи дослідження: тео-
ретичні – аналіз, порівняння й узагальнення 
наукової літератури з проблеми дослідження; 
емпіричні – «Шкала задоволеності життям» 
Е. Дінера (адаптація Є.М. Осіна, Д.О. Леон-
тьєва). 

Виклад основного матеріалу. Благо-
получчя, задоволення і щастя викликають 
зростаючу зацікавленість у науковців різних 
галузей знань, зокрема стали предметом 
численних психологічних досліджень [16; 17; 
22]. У зарубіжній психології широке визнання 
отримала концепція, розроблена Е. Дінером 
і його колегами в руслі досліджень суб’єктив-
ного благополуччя особистості. Відповідно 
до неї задоволеність життям розглядається 
як когнітивний компонент суб’єктивного бла-
гополуччя, що не змішується з афективними 
компонентами. Задоволеність визначається 
як глобальна оцінка реального життя через 
призму суб’єктивних стандартів «хорошого 
життя», які конструюються самостійно або 
засвоюються в готовому вигляді з соціального 
оточення. Загальний рівень задоволеності 
в кожен конкретний момент часу свідчить про 
ступінь розбіжності між життєвою реальністю 
і особистими стандартами «хорошого життя» 
[15]. Людина задоволена, коли майже немає 
розриву між реальним та ідеальним або тим, 
що вона вважає заслуженим. Незадоволеність, 
у свою чергу, є результатом істотного розриву 
між даниною і ідеалом, а також може виникати 
із співставлення себе з іншими людьми.

Відповідно до теорії соціальних порівнянь 
середній показник задоволеності повинен 
наближатись до середнього значення. Однак 
подальші дослідження показали, що на прак-
тиці все по іншому – у розвинених індустрі-
альних країнах зазвичай частка задоволе-
них життям людей істотно перевищує частку 
невдоволених, а в США вона складає 85% [7]. 
Що стосується українців, то, за даними нового 
дослідження, проведеного Київським міжна-
родним інститутом соціології, майже однакова 
кількість українців як задоволена своїм життям 
(48%), так і незадоволена (55%). Основним 
чинником, що визначає їх задоволеність, 
є фінансове становище. Більш заможні укра-
їнці частіше відзначають, що вони задоволені 
тим, як складається їх життя, аніж бідніші. Най-
більше людей не влаштовує рівень добробуту, 
безпеки та впевненість у майбутньому. Так, 
своєю матеріальною забезпеченістю не задо-
волені 57% респондентів, рівнем впевненості 
в завтрашньому дні – 62%, безпекою в Укра-
їні – 64% [6]. Міграція при цьому може розгля-
датися як один із способів відновлення суб’єк-
тивного благополуччя. Так, трудова міграція 
зазвичай мотивована бажанням індивідуума 
отримати більш високооплачувану роботу, 
для того щоб покращити житлові умови своєї 
сім’ї, купити автомобіль, накопичити кошти 
для оплати навчання дітей у вищих навчальних 
закладах, задовільнити інші поточні життєві 
потреби.

У Світовому міграційному звіті – 2018  
вперше представлено глобальну картину здо-
бутків та втрат з точки зору самих мігрантів. 
Отримані дані свідчать про те, що найбільший 
приріст благополуччя пов’язаний з міграцією 
в багаті країни. Так, мігранти, які переїжджа-
ють з однієї розвинутої країни в іншу, повідо-
мили про найвищий рівень задоволеності жит-
тям, фінансової та особистої безпеки, а також 
краще здоров’я. Те ж саме стосується людей, 
які мігрували із заможнішої країни до бідні-
шої, – вони могли досягти відносно вищого 
положення у суспільстві [24]. 

Щодо міграції з бідних країн в більш роз-
винуті, то британське дослідження акцентує 
увагу на тому, що мігранти навряд чи зможуть 
досягти там більшого щастя, хоча їхнє життя 
може значно покращитися в порівнянні зі спів-
вітчизниками вдома. Міграція до заможнішої 
країни часто передбачає нижчий соціальний 
статус – мігранти стикаються з відчуженістю 
та маргіналізацією, що проявляється через 
обмеження реалізації суспільних ролей та від-
сутність належного доступу до основних інсти-
туцій суспільного життя (охорона здоров’я, 
освіта, неможливість брати участь у виборах 
тощо) [5, с. 125]. 

Ще однією проблемою є невизнання дипло-
мів громадян інших країн в країні призначення, 
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зокрема в Італії. Так, українки в Італії опиня-
ються на нижчому щаблі суспільної піраміди, 
оскільки, маючи відповідний рівень освіти 
та попередній професійний досвід, можуть 
претендувати тільки на низькокваліфіковану 
роботу в секторі домашнього господарства 
та догляду [26, с. 171]. Дослідники все частіше 
звертають увагу на феномен «втрати мізків» 
заробітчанками (brain waste), коли останні сві-
домо знецінюють свої попередні кваліфікації 
та досвід [10]. За даними Міністерства праці 
та соціальної політики в Італії в 2016 році, 22% 
українських заробітчанок свого часу закінчили 
вищі навчальні заклади, а 70% мали середню 
освіту [25]. Якщо порівнювати українських 
іммігрантів з іншими іммігрантами з європей-
ських країн, які не є членами ЄС, то лише 12% 
останніх досягли цього рівня, що свідчить про 
відносно високий рівень освіченості українок. 
Досить тривожним залишається факт, що 
кожна п’ята українка-заробітчанка має вищу 
освіту. Вчені зазначають, що саме мігранти 
з вищою освітою можуть мати завищені очіку-
вання та важче сприймати нову реальність із 
складними умовами життя [14].

Результати зарубіжних досліджень свід-
чать, що час проведений за кордоном може 
впливати на загальну задоволеність життям. 
Виявлено, що рівень щастя мігрантів відчутно 
зростає та не змінюється протягом перших 
п’яти років після переїзду. Однак зі збільшен-
ням терміну проживання в новій країні мігранти 
починають оцінювати своє становище більш 
критично. Зокрема, порівнюючи свої доходи 
уже із доходами зазвичай багатшого корін-
ного населення, а не своїх співвітчизників на 
батьківщині, вони відчуватимуть меншу задо-
воленість життям [24]. Відтак суб’єктивне бла-
гополуччя залишатиметься нижче середнього, 
що знову призведе до порушення балансу 
між цінностями, мотивами і можливостями їх 
задоволення [13]. 

Результати інших досліджень свідчать, 
що мігранти, які проживають більше 10 років 
в новій країні, будуть досить задоволені своїм 

життям. За цей час вони опановують іноземну 
мову та успішно інтегруються на ринку праці – 
у них високий рівень зайнятості, вони рідше 
працюють на тимчасових або низькокваліфі-
кованих роботах, відтак мають кращі доходи. 
Однак, незважаючи на те, що матеріальне 
становище трудових мігрантів покращується 
з часом, еволюція інших аспектів їхнього життя 
може бути значно складнішою [20]. 

Основною гіпотезою емпіричного дослі-
дження було припущення про те, що задово-
леність життям у жінок-трудових мігранток 
є різною залежно від рівня освіти та терміну 
перебування в Італії. Для діагностики було 
використано методику «Шкала задоволеності 
життям» Е. Дінера [4]. Вказана методика вимі-
рює когнітивну оцінку відповідності життєвих 
обставин очікуванням індивіда і відображає 
загальну міру внутрішньої гармонії і психоло-
гічної задоволеності [8].

Емпіричне дослідження проводилось 
у Північній Італії протягом 2018–2019 років. 
У дослідженні взяли участь 200 жінок-трудо-
вих мігранток віком від 30 до 79 років. Дослі-
дження проведено за підтримки Італійського 
уряду (Посольство Італії в Україні, Протокол 
№ 1299 від 8 серпня 2018 року).

У 55 жінок – трудових мігранток була 
середня базова освіта (27,5%), у 102 – середня 
спеціальна (неповна вища) (51%) та у 43 – 
вища (21,5%). Термін перебування до 4-х років 
відзначили 22 жінки (11%), від 5 до 9 років – 
29 жінок (14,5%), від 10 до 14 років – 55 жінок 
(27,5%) та більше 15 років – 94 жінки (47%). 
Більшість жінок (97%) мали дітей. 

Виявлено, що в загальному 91 жінка задо-
волена своїм життям (45,5%) та 103 жінки 
незадоволені своїм життям (51,5%) (Рис. 1). 

Примітним є те, що приблизно однакова 
частка жінок оцінює власне життя як в пози-
тивному, так і в негативному ракурсі. Отже, 
в загальному рівень благополуччя жінок-за-
робітчанок є посереднім після працевлашту-
вання за кордоном. Наші результати перегуку-
ються з результатами, отриманими Київським 

Рис. 1. Задоволеність життям у жінок трудових-мігранток в Італії
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міжнародним інститутом соціології, про що 
вже згадувалось вище. 

За результатами дослідження виявлено, 
що більшою мірою задоволені життям жінки із 
середньою та вищою освітами (34,5% та 32,6% 
відповідно). Натомість лишень у 15,7% жінок 
із середньою спеціальною освітою високий 
рівень задоволеності життям, у більшості 
жінок з такою освітою (53%) середній рівень. 
Слід зазначити, що більше жінок із середньою 
спеціальною та вищою освітами мають низь-
кий рівень задоволеності життям, ніж жінок із 
середньою освітою (31,3%, 30,2% та 20% від-
повідно). Отже, отримані дані вказують на те, 
що більш освічені жінки – трудові мігрантки 
менш щасливі. 

Отримані дані збігаються з результатами 
інших дослідників [11]. На їхню думку, освіта 
приносить відносну незадоволеність, що 
перевищує ефект від здобуття матеріальних 
благ. Вчені пояснюють це тим, що дискриміна-
ційні ситуації та нерівність на робочих місцях 
є більш стресовими для освічених мігрантів. 
Існує чіткий розрив між задоволеністю жит-
тям мігрантів з базовою (9 років або менше) 
і вищою освітами, оцінки коефіцієнтів свідчать 
про те, що тягар заробітчанства помітно зро-
стає із наявністю вищої освіти.

Аналіз отриманих даних показав, що у біль-
шості жінок з коротким терміном перебу-
вання в Італії (до 4-х років) переважно серед-
ній рівень задоволеності життям (63,6%) 
(Табл. 1). Високий та низький рівні – у одна-
ково низького відсотка жінок. Посередній 
результат можна пояснити з однієї сторони 
особливостями соціально-психологічної 
адаптації людини в іноетнічному середовищі, 
а з іншої – особистісними чинниками. 

Так, наважуючись на переїзд, більшість 
трудових мігранток вважає, що це єдине 
правильне вирішення їхніх основних сімей-
них проблем, і тому вони готові їхати за кор-
дон, не знаючи мови нової країни, її культури 
та традицій. З моменту прибуття в нову кра-
їну жінок починаються труднощі з входжен-
ням та облаштуванням в новому суспільстві, 
з ознайомленням з новими політичними, пра-
вовими, економічними, соціально-психоло-
гічними та культурними аспектами. В іншій 
культурі заробітчанки змушені відмовитись від 

попереднього способу життя, прийняти нові 
правила та зразки поведінки, соціальні норми. 

У перший період трудової міграції жінки 
погоджуються на будь-яку низькооплачу-
вану роботу, зазвичай доглядальницею, яка 
є фізично та емоційно виснажливою. Жінки 
часто працюють без вихідних та відпочинку, нех-
туючи своїм здоров’ям, заощаджують на най-
необхіднішому, аби заробити грошей і забез-
печити потреби родини в Україні. О. Федюк 
наголошує, що жінки-заробітчанки таким чином 
виконують свою «місію», тобто гарантують еко-
номічний добробут власної родини, зокрема 
дітей, відкладаючи власне благополуччя [18]. 
Основна роль для таких жінок – бути матір’ю, 
навіть якщо їх діти є дорослими і уже є внуки 
[23]. Таким чином, жінки не можуть вказати, що 
задоволені життям, оскільки їхні персональні 
потреби не задовільняються належним чином, 
але і не можуть вказати на неблагополуччя, 
адже допомагають сім’ї. 

На думку І. Маркова, зі збільшенням терміну 
перебування в Італії в трудових мігрантів все 
більше проявляється спрямованість на задо-
волення особистих життєвих потреб, духовних 
запитів, пов’язаних із пізнанням нової кра-
їни, її культури, спостерігається тенденція до 
самореалізації. Українці потрохи втягуються 
в італійське життя. Для багатьох із них стають 
звичними його умови (пошана людських прав, 
розвинута інфраструктура). Цьому сприяє 
також у цілому толерантне ставлення італійців 
до мігрантів і, зокрема, українців, яких відзна-
чає культурна спорідненість з європейцями, 
працьовитість тощо [2]. Відповідно, жінки біль-
шою мірою відзначають власне благополуччя. 
Так, майже у третини жінок, що перебували 
в Італії від 5 до 9 років та від 10 до 14 років, – 
високий рівень задоволеності життям.

Однак слід відзначити те, що з більшим 
терміном перебування збільшується кількість 
жінок, які не задоволені життям. Так, майже 
третина жінок, які працювали в Італії більше 
10-14 років та більше 15 років, відзначили 
низьку задоволеність життям (32,7% та 28,8% 
відповідно). Слід наголосити, що трудова 
міграція часто спричиняє значний стрес для 
особистості трудової мігрантки. Негативні 
переживання можуть призводити до психічних 
та психосоматичних розладів у жінок. Учені 

Таблиця 1
Задоволеність життям жінок-трудових мігранток  

залежно від терміну перебування в Італії

Рівні 
задоволеності 

життям

Термін перебування

До 4-х років, % 5-9 років, % 10-14 років, % Більше 15 років, %

Високий 18,2 31 27,3 22,3
Середній 63,6 44,8 40 48,9
Низький 18,2 24,2 32,7 28,8
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трактують дане нездужання як «італійський 
синдром» [9].

Жінки-заробітчанки із багаторічним ста-
жем після повернення на батьківщину часто 
стикаються з гострими соціально-психоло-
гічними проблемами, пов’язаними із втратою 
соціально-адаптивних механізмів. Спершу, 
від’їжджаючи за кордон, у них в планах було 
попрацювати лише рік-два з метою заробити 
достатньо грошей для придбання житла, нав-
чання дітей, забезпечення батьків тощо. Однак 
їхня праця в Італії затягнулася на роки, життя 
для них зупинилося до тих пір, допоки вони не 
повернуться до своєї сім’ї і почнуть жити знову 
[18, c. 297–298]. Після вороття на батьків-
щину, намагаючись відродити свої взаємини 
з рідними та близькими, вони стикаються із 
труднощами: шлюб перетворився в дистан-
ційний, діти відвикли від них, сприймають як 
«банкомат» – гроші беруть як належне; звичні 
соціальні зв’язки уже давно втрачені. Побувши 
деякий час вдома і не знайшовши тут уже для 
себе місця, заробітчанки прагнуть назад до 
вже звичної проте все ще чужої Італії. На думку 
І. Маркова, «середовищ, щодо яких відбува-
ється самовизначення трудових мігрантів, 
тепер два: в одному з них він «живе», до іншого 
«повертається» [2].

Висновки. Існує недосліджений взаємо-
зв’язок у психологічній літературі між трудо-
вою міграцією та задоволеністю життям. Так, 
прагнення до щастя може бути рушієм мігра-
ційного рішення. І навпаки, трудова міграція 
також може вплинути на щастя особистості. 
З одного боку, заробітчани можуть отримати 
більш високий дохід, однак можуть зіткнутися 
з рядом проблем, що в кінцевому результаті 
визначатиме їх задоволеність життям. Згідно 
із проведеним дослідженням можна констату-
вати, що задоволеність життям жінок-трудо-
вих мігранток відчутно не зростає після виїзду 
за кордон: кількість щасливих та нещасли-
вих жінок є майже однаковою. Отже, трудова 
міграція призводить до значущих змін у житті 
вимушених трудових мігрантів, може як покра-
щувати, так і погіршувати якість їх життя.

Припущення про те, що задоволеність 
життям у жінок-трудових мігранток є різною 
залежно від рівня освіти та терміну пере-
бування в Італії, підтвердилося. Тенденція 
до задоволеності життям прослідковується 
в жінок із середньою та вищою освітами та тих, 
що перебували в Італії від 5 до 9 років та від 
10 до 14 років. Тенденція до незадоволено-
сті життям прослідковується у жінок із серед-
ньою спеціальною та вищою освітами, а також 
тих, які працювали в Італії більше 10-14 років 
та більше 15 років. Однак наразі недостат-
ньо інформації про те, наскільки значущими 
є дані фактори, чи різниця в рівні задоволе-
ності життям пояснюється іншими чинниками, 

зокрема пов’язаними з соціодемографічними 
характеристиками (вік та сімейний статус 
тощо), типом зайнятості, станом здоров’я, 
рівнем матеріального доходу та ін. Водночас 
результати дослідження наштовхують на роз-
думи про більш складну структуру задоволе-
ності життям, тому очевидно, що однієї мето-
дики замало для об’єктивної оцінки. Даний 
етап є першим у визначеній нами стратегії 
дослідження психологічного благополуччя 
жінок-трудових мігранток. У подальшому пла-
нується продовження його вивчення. 
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