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Постановка проблеми. Під час роботи 
у наркологічному відділенні ми виявили, що 
значний відсоток пацієнтів (близько 5%) 
є дорослими дітьми трудових мігрантів. Ми 
звернули увагу на те, що це були переважно 
чоловіки віком від 20 до 35 років, які під час 
збору анамнезу часто приховували факт тру-
дової міграції батьків. Цікаво, що їх лікування 

зазвичай оплачували батьки, які контактували 
з лікуючим лікарем по телефону або приїз-
дили в лікарню. Під час спілкування з лікарем 
чи психологом поведінка батьків відрізнялась 
від такої, яка здебільшого притаманна спів-
залежним родичам молодих пацієнтів: ми не 
спостерігали сліз, відчуття безпорадності або 
виправдування поведінки пацієнтів («Він взага-
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Відповідно до теорії системної сімейної пси-
хотерапії, стосунки між батьками і дити-
ною є важливим аспектом для формування 
відчуття благополуччя у дитини. У статті 
представлено результати емпіричного 
дослідження, яке мало на меті виявити вза-
ємозв’язок між відсутністю батьків через 
трудову міграцію, дитячо-батьківськими 
стосунками та алкогольною залежністю 
для дітей трудових мігрантів. Ми досліджу-
вали зв’язок алкогольної залежності дорос-
лих дітей трудових мігрантів з особливістю 
їх сприйняття дитячо-батьківських стосун-
ків в батьківській дистантній сім’ї. В дослі-
дженні взяли участь 244 респонденти віком 
від 20 до 40 років, кожен з яких, за мето-
дикою MUST Brief, мав ознаки алкогольної 
залежності. Респонденти були поділені на 
такі дві групи: алкозалежні дорослі діти 
трудових мігрантів; алкозалежні, батьки 
яких ніколи не виїжджали на заробітки. У ході 
дослідження використано розроблено нами 
анкету-опитувальник, методики діагнос-
тики дитячо-батьківських взаємин А. Рое 
і М. Сігельмана в адаптації О.І. Крупської, 
тест на виявлення алкогольної залежності 
MUST Brief. Методами оброблення емпірич-
них даних є кореляційний та однофакторний 
дисперсійний аналіз за критерієм Шеффе в 
Statistica. Результати показали, що діти 
трудових мігрантів втрачають емоційний 
контакт із батьком, сприймають його менш 
люблячим, менш опікуючим і більш відкида-
ючим, коли він був відсутнім через роботу 
за кордоном. Любов матері є найменшою, 
а відкинення нею – найбільшим за трудової 
міграції обох батьків. Трудова міграція обох 
батьків пов’язана з тяжчим перебігом алко-
гольної залежності у їхніх дітей (запійною 
формою алкогольної залежності), більшою 
кількістю повторних звернень на лікування, 
прямо пов’язана з фактом вживання нарко-
тиків. Педагогічна занедбаність дітей через 
трудову міграцію батьків у минулому чи на 
актуальний момент накладає негативний 
відбиток на дитячо-батьківські стосунки 
між ними і сприяє алкоголізації та вживанню 
інших психоактивних речовин.
Ключові слова: трудова міграція, діти заро-
бітчан, алкогольна залежність, формування 

алкогольної залежності, дитячо-батьківські 
стосунки.

According to family systems therapy par-
ents-child relationship is important factor to cre-
ate a feeling of safety in child. The aim of this 
paper is to present the results of our empirical 
research we did to investigate the correlation 
between parent’s labour migration, the par-
ent-child relationship and alcohol addiction of 
the adult children of migrant workers. We investi-
gated the connections between alcohol addiction 
of adult children of migrant workers and peculiar-
ity of comprehension their parent-child relation-
ship in nuclear fractured family. 244 people with 
alcohol addiction aged between 20 and 40 years 
old were recruited for this study. The cohort was 
divided into two groups according to the fact of 
parent’s labour migration: alcohol addicted adult 
children of migrant workers and group with alco-
hol addiction whose parents never migrated for 
work. Group 1 was additionally divided into three 
subgroups: mother’s labour migration, father’s 
labour migration and both parents migrated for 
work. We gathered information using Questioner 
we did, A. Roe, M. Siegelman, Parent-child rela-
tions questionnaire, Michigan Alcohol Screening 
Test. All analyses were carried out using software 
package Statistical Package for Social Sciences 
(SPSS). Adult children of migrant workers loose 
emotional contact with their father, identify him 
less loving, less caring and more rejecting if he 
works abroad. Mother is seen less loving and 
more rejecting in a case of both parents’ labor 
migration. A positive correlation was found 
between parents’ labour migration and severe 
course of alcohol addiction in their children and 
the fact of using psychoactive substances. The 
most harmful impact labour migration has for 
children who are both parents migrated for work. 
The adult children of migrant workers feel them-
selves neglected because of labour migration 
of their parents. Parent’s labour migration in the 
past or in the present moment causes negative 
parent-child relationship and positively influence 
on formation of alcohol addiction in children. 
Labour migration causes severe course of addic-
tion and is the factor of using illicit psychoactive 
substances for the children left behind.
Key words: labour migrants, children left-behind, 
alcohol addiction, children of migrant workers.
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лі-то хороший хлопчина», «Колектив на роботі 
у нього питущий» тощо). Натомість батьки 
були емоційно стриманими, з холодним розу-
мом вирішували всі необхідні організаційні 
питання. Характерним проханням від них було 
таке: «Чи могли б ви потримати тут мого сина 
подовше?». Ймовірно, брак повноцінної при-
сутності батьків у тривалі або певні (кризові) 
періоди життя дитини накладає відбиток на 
дитячо-батьківські відносини і може призво-
дити до алкоголізації в майбутньому. Важливо 
також зрозуміти, чия відсутність є більш згуб-
ною для психіки дитини: матері, батька чи обох 
батьків. Для з’ясування цих питань і перевірки 
припущення здійснено психологічне опиту-
вання й проведено пілотажне дослідження, 
з результатами якого можна ознайомитись 
тут (В.А. Гупаловська, Є.А. Шапочка, 2017 рік). 
Для дослідження, результати якого ми наво-
димо у статті, нами були внесені зміни в анке-
ту-опитувальник, зокрема додані запитання 
про вживання наркотиків.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Трудова міграція як явище соціально-е-
кономічне часто розглядається в літературі 
з позиції впливу на демографічні чи фінансові 
показники і є характерним для країн, що роз-
виваються. Однак трудова міграція є потуж-
ним психологічним чинником, який впливає 
на життя сім’ї трудових мігрантів загалом і на 
залишених вдома дітей зокрема. Членам такої 
сім’ї неможливо повноцінно спілкуватися 
один з одним, як зазначає В.В. Шебаніц [12]. 
Сепарація з матір’ю, батьком чи обома бать-
ками, зміна в розподілі сімейних ролей, осла-
блення системи підтримки й адаптація до 
додаткових ролей знижують показники емо-
ційного благополуччя у залишених вдома 
дітей [22, с. 199]. Діти, які виховуються в дис-
тантних сім’ях, відносяться дослідниками до 
групи ризику й мають більший шанс розвинути 
хімічну чи нехімічну залежність, ніж їхні одно-
літки, які живуть із батьками постійно. В групу 
ризику таких дітей відносять Л.В. Боярин, 
К.Б. Левченко, І.М. Трубавіна, І.І. Цушко, 
Д.Т. Гошовська, М.В. Самарська. Дослідники 
з Китаю пов’язують появу інтернет-залежно-
сті і факт паління цигарок у дітей із трудовою 
міграцією батьків [10, с. 21; 18]. Про частіше 
вживання алкоголю й тютюну цією категорією 
досліджуваних зазначається в даних дослі-
джень “UNICEF-UNDP” [15]. Незважаючи на 
інтерес науковців до цієї теми, залишається 
відкритим питання про те, чи дійсно трудова 
міграція батьків може бути фактором, який 
впливає на формування залежності у їхніх уже 
дорослих дітей.

Характер стосунків неповнолітніх дітей 
заробітчан із батьками потрапляє в поле уваги 
дослідників через їх соціальну незахищеність. 
Зокрема, про жорстоке поводження з боку 

оточуючих, однокласників, старших дітей, 
родичів, зловживання алкоголем, зниження 
успішності у навчанні свідчать 3% дітей тру-
дових мігрантів [8]. Зазначають також, що ці 
діти схильні трактувати себе з позиції жертви, 
частіше піддаються дискримінації в серед-
ній та старшій школі, піддаються психологіч-
ному насильству у вигляді залякувань і при-
нижень [7; 16]. Досягаючи повноліття, ці діти 
випадають з поля зору дослідників, оскільки 
втрачають свій статус соціально не захищеної 
категорії населення.

За місяці й роки окремого проживання 
формується відчуження дітей від батьків, 
а в подальшому – незадоволена потреба 
в емоційній близькості. Л.В. Боярин вважає, 
що саме відсутність емоційного контакту 
з батьками призводить до зловживання ПАР, 
дезадаптивної поведінки і соматичних захво-
рювань [1, c. 73].

Емоційна депривація дитини як наслідок 
неможливості задовольнити потребу в любові, 
підтримці, опіці, спілкуванні з батьками супро-
воджує дітей трудових мігрантів протягом три-
валого часу, зокрема в доповіді Інституту демо-
графії та соціальних досліджень зазначено, 
що 64% дітей трудових мігрантів не бачили 
власних батьків три й більше років [11, c. 272]. 
Дослідники зазначають серед характер-
них наслідків від’їзду батьків на заробітки 
вищий рівень тривожних розладів та депре-
сії [5; 6, с. 14; 8, c. 2; 16, c. 2570], прогули 
занять [8, c. 2], зниження успішності в навчанні 
[6, c. 13–14] більший ризик вживання психо-
активних речовин [1, с. 73; 7, с. 286; 6, c. 14; 
16, c. 2573]. Серед наслідків емоційної депри-
вації опиняються асоціальна поведінка та різні 
адикції, про що пише Д.Т. Гошовська [3, c. 76]. 
Педагогічна занедбаність дітей мігрантів про-
являється у нерегулярному харчуванні, збіль-
шенні випадків підліткової вагітності, над-
мірній вазі тіла, соматичних захворюваннях, 
довшому проведенні часу перед телевізором 
чи в Інтернеті [11, c. 272; 24].

Полярно сімейна система може відігравати 
превентивну роль у формуванні залежностей. 
Дослідження, проведені в семи європейських 
країнах, відзначають пряму кореляцію між 
повними сім’ями та відсутністю звички палити 
у дітей [17, с. 50]. Угорські вчені зазначають, 
що авторитетний стиль виховання, особлива 
чуйність і позитивна ідентифікація з батьками 
можуть як служити захистом від періодичного 
вживання алкоголю підлітками, так і впливати 
на подальше здорове ставлення до алко-
голю й паління. Водночас вони зазначають, 
що хоча батьківський контроль має тенден-
цію до зниження в середній школі, проте він 
служить навіть більшим захистом для тих, чиї 
батьки продовжують здійснювати його в стар-
шій школі в умовах теплої сімейної атмосфери 
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й довіри [13, c. 7; 14, c. 353]. Покращення 
спілкування батьків і дітей відіграє превен-
тивну роль у розвитку ризикованої поведінки 
останніх, підвищуючи академічні досягнення 
й самооцінку [20, c. 54].

Ми розуміємо, що не кожне зловживання 
психоактивними речовинами приводить до 
формування залежності. З іншого боку, осо-
бливості сімейних стосунків дітей трудових 
мігрантів, більша частота зловживання алко-
голем, тютюном і наркотиками, віднесення 
їх дослідниками до групи ризику, а також 
відсутність даних про вплив заробітчанства  
на дитячо-батьківські стосунки в дорос-
лому віці загалом і на формування залежно-
сті зокрема визначають актуальність теми 
нашого дослідження.

Залишаються нез’ясованими питання 
впливу трудової міграції батьків на стосунки 
з їхніми вже дорослими дітьми і взаємозв’язку 
заробітчанства батьків із алкогольною залеж-
ністю у їхніх дітей у дорослому віці, що зумо-
вило актуальність нашого дослідження.

Постановка завдання. Метою статті є пре-
зентація результатів дослідження, проведеного 
нами у 2017 році за участю 244 респонден- 
тів з алкогольною залежністю (MUST Brief >4), 
з яких 126 осіб є дорослими дітьми трудових 
мігрантів, а у 118 респондентів батьки ніколи не 
виїжджали на заробітки за кордон.

Емпіричне дослідження проведено нами 
у 2017 році за участю пацієнтів реабілітаці-
йних центрів “Step by Step” і «Добро» у місті 
Львові. Групу досліджуваних склали 244 особи 
віком від 20 до 40 років, з яких 238 чоловіків і  
6 жінок. У 126 осіб батьки виїхали на заро-
бітки за кордон тоді, коли респонденти ще 
не досягли повнолітнього віку, у 44 з них 
(34,92%) батьки й досі перебували за кор-
доном на момент опитування. У 54 респон-
дентів за кордоном працював батько, у 46 – 
матір, у 26 – обидва батьки. Всі респонденти 
були поділені на такі чотири групи відповідно 
до профілю вживання психоактивних речо-
вин (ПАР): ті, що вживали виключно алко-
голь; вживали алкоголь, маючи запої; вжи-
вали алкоголь та інші наркотики; вживали 
алкоголь та інші наркотики, маючи запої. 
В табл. 1 можна побачити, як розподілилося 
вживання ПАР у різних групах респондентів.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. За результатами проведеного 
нами опитування та математико-статистич-
ної обробки даних (однофакторного диспер-
сійного аналізу з наступним порівнянням за 
Шеффе-тестом), любов батька з точки зору 
респондентів є найменш вираженою тоді, коли 
він виїхав на роботу за кордон, статистично 
значимою є відмінність із групами респон-
дентів, де за кордон не виїхав ніхто, виїхала 
матір чи виїхали обидва батьки (М0емп=29,24, 
М1емп=22,93, М2емп=30,96, М3емп=31,62, 
p≤0,05) (рис. 1). Опіка батька є меншою 
з точки зору респондента тоді, коли батько 
працював за кордоном порівняно з резуль-
татом групи, в якій за кордоном працювали 
обидва батьки (М1емп=21,96, М3емп=29,85, 
p≤0,01), відкинення батьком із точки зору 
респондента є більшим у групах, де батько 
працював за кордоном, ніхто з батьків не пра-
цював за кордоном, порівняно з групою рес-
пондентів, де за кордоном працювала матір 
(М0емп=26,2, М1емп=29,63, М2емп=19,17, 
p≤0,05). Алкогольна залежність є найбільш 
вираженою в групі респондентів, де за кор-
дон виїхав батько, статистично значимою 
є відмінність із групою респондентів, де за 
кордон виїхали обидва батьки (М1емп=0,88, 
М3емп=0,38, p≤0,05). Любов матері з точки 
зору респондентів є меншою тоді, коли за 
кордон виїхали обидва батьки, статистично 
значимою є відмінність із групами, де за кор-
дон виїхав батько чи не виїхав ніхто з батьків 
(М0емп=31,56, М1емп=31,56, М3емп=24,62, 
p≤0,05), відкинення матір’ю з точки зору рес-
пондентів є більшим у групі, де обидва батьки 
працювали за кордоном, порівняно з трьома 
іншими групами (М0емп=20,56, М1емп=17,29, 
М2емп=19,91, М3емп=27,31, p≤0,05).

У разі від’їзду батька збільшується наванта-
ження на матір, зокрема в процесі виховання. 
Ми припускаємо, що саме через стрес і від-
сутність стабільності, які переживає родина, 
погіршується комунікація в сім’ях. Як свідчать 
дані, жінки, що залишилися вдома з дітьми, 
звітували про погіршення комунікації між 
батьком і дітьми [15, c. 22]. Досліджено, що 
занедбання виховного процесу батьками 
(“neglectful parenting stile”) у підлітковому віці 
безпосередньо пов’язано з ризиком вживання 

Таблиця 1
Розподіл вживання ПАР між групами

ПАР
Батьки  
не працювали  
за кордоном

За кордоном 
працювала 
мати

За кордоном 
працював 
батько

За кордоном 
працювали 
обидва батьки

Алкоголь 6,78% 13,04%
Алкоголь (запої) 15,25% 8,69% 14,81%
Алкоголь+наркотики 59,32% 43,48% 48,15%
Алкоголь+наркотики (запої) 18,64% 34,78% 37,04% 100%
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ПАР підлітками [13, c. 4]. Відомо, що відкидаю-
чий батько, нехтуючий батько і нехтуюча матір 
можуть бути позитивно пов’язані з алкоголь-
ною залежністю у дітей [21, c. 45].

Негативне уявлення про справжнє став-
лення матері до респондента (менша її любов 
та більше відкинення респондента нею) прямо 
пов’язано з відсутністю обох батьків, тобто 
відсутність обох батьків у житті респондента 
через їх перебування за кордоном стає більш 
критичним фактором депривації, ніж відсут-
ність тільки матері, можливо, сприймається як 
відповідальність і справа рук матері.

На нашу думку, батьки-заробітчани занед-
бують виховний процес і не мають змоги вико-
нати свою роль друга, провідника й ментора, 
навчити ефективному подоланню психоло-
гічних бар’єрів у спілкуванні або звичайним 
способам налагодження контактів. Без бать-
ків дитина залишається з цим завданням нао-
динці, відчуваючи себе відкиненою, з відчуттям 
браку опіки й батьківської любові. У разі трудо-
вої міграції батьків діти зазнають подвійного 
впливу негативних стосунків: з одного боку, 
є відкидаючі, менш люблячі батьки й менш опі-
куючий батько, з другого боку, наявна відсут-
ність щоденного рутинного контролю. У бать-
ків немає можливості щодня контролювати, 
тобто позитивно підкріплювати або ситуа-
тивно карати, оскільки їх немає поруч. Наяв-
ність рутинного контролю з боку батьків фор-
мує відчуття власного внутрішнього контролю 
у дітей. За відсутності одного з батьків або 
обидвох батьків порушується формування 
здатності до самоконтролю.

Вживання наркотиків засвідчили респон-
денти всіх чотирьох груп, проте запійне вжи-
вання алкоголю разом зі вживанням нар-

котиків є стовідсотковим у групі, де батьки 
виїхали разом, статистично значимою є від-
мінність між групами, де батьки не працювали 
за кордоном, та групою, де батьки працю-
вали там разом (М0емп=0,33, М1емп=0,52, 
М2емп=0,61, М3емп=1,00, p≤0,01). Припу-
скаємо, що діти, чиї обидва батьки виїхали 
працювати, є найбільш вразливою групою для 
деструктивного впливу вулиці. Високий рівень 
стресу потребує ефективних способів копінгу, 
а саме подолання стресу підлітки називають 
однією з головних причин для вживання алко-
голю і наркотиків [2]. Високий ризик форму-
вання алкогольної залежності у людей, які 
в молодому віці вибирали вживання алкоголю 
як копінг-стратегію в умовах стресових жит-
тєвих подій, доведений незалежними дослі-
дженнями на великих вибірках молодих людей 
в Ірландії та Америці [19, c. 254; 23, c. 558]. 
Серед копінг-стратегій дітям трудових мігран-
тів притаманні пошук соціальної підтримки, 
втеча-уникання (зокрема, вживання психоак-
тивних речовин), планування, позитивна пере-
оцінка [9, c. 149–150].

Актуальне (на час проведення опитування) 
перебування батьків на заробітках за кордо-
ном прямо пов’язано зі вживанням наркотиків 
(значуща кореляція, r=0,23, р≤0,05). Найбільш 
прогностично сприятливим щодо виникнення 
запійної алкогольної залежності у дорослих 
дітей трудових мігрантів є спільне перебування 
батьків за кордоном, а алкогольної залежності 
взагалі – трудова міграція батька, що загалом 
позбавляє дитину необхідного їй у певному 
віці контролю, дисципліни, тепла та турботи.

За даними кореляційного аналізу (лінійна 
кореляція Пірсона), трудова міграція батьків 
прямо пов’язана з наявністю повторних звер-

 
Рис. 1. Сприйняття любові, опіки і відкинення батьком  

з точки зору респондентів
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нень по професійну допомогу до нарколога 
чи реабілітаційного центру (статистично зна-
чуща кореляція, r=0,29, р≤0,05). Актуальне 
перебування батьків на заробітках за кор-
доном прямо пов’язане з повторними звер-
неннями по допомогу у боротьбі із залежні-
стю (r=0,37, р≤0,05), алкогольним делірієм 
в анамнезі (r=0,25, р≤0,05), алкогольною 
епілепсією в анамнезі (r=0,25, р≤0,05), дра-
тівливістю (r=0,23, р≤0,05), спробами само-
стійної відмови від вживання (r=0,23, р≤0,05).  
Батьки з-за кордону часто були ініціаторами 
лікування, оплачуючи дітям перебування 
в центрі реабілітації. Водночас факт повтор-
них звернень і тяжкі ускладнення у вигляді 
алкогольного делірію («білої гарячки»), алко-
гольної епілепсії зі спробами самостійно 
впоратися із залежністю свідчать про тяжкий 
перебіг алкогольної залежності у дорослих 
дітей трудових мігрантів.

Висновки з проведеного дослідження. 
У проведеному дослідженні дорослі діти тру-
дових мігрантів сприймають власного батька 
відкидаючим, менш люблячим і таким, що 
менше опікується ними, втрачають із ним 
позитивний емоційний контакт. Найсильніше 
алкогольна залежність виражена в групі, де 
за кордоном працював батько. Матір постає 
найменш люблячою і найбільш відкидаючою, 
коли батьки працювали на заробітках разом, 
ймовірно, несучи на собі відповідальність за 
розформовану родину як «берегиня». Від’їзд 
обидвох батьків у минулому або їх актуальне 
перебування за кордоном безпосередньо 
пов’язаний зі вживанням наркотичних речовин 
їх дітьми. Респонденти із сімей, де за кордо-
ном працювали обидва батьки, мають перебіг 
алкогольної залежності із запоями, алкоголь-
ним делірієм та епілепсією, а звернень на ліку-
вання більше, ніж респонденти, батьки яких за 
кордоном ніколи не працювали. Тяжчий пере-
біг алкогольної залежності прямо пов’язаний 
з актуальним перебуванням батьків на заро-
бітках за кордоном.
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