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МІГРАЦІЯ, ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА СІМ’Я І ЇХ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ
ГАРМОНІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Проблеми сучасної української міграції виступаять об’юктом
інтересу різних галузей наукових знань. Особливо плідними ю
дослідженнѐ вчених на предмет історичних, соціально-економічних,
демографічних, етнокультурних та інших її чинників. Привертаять увагу
розробки, що стосуятьсѐ геополітичних вимірів міграції. Адже саме
територіальні переміщеннѐ лядей часто детермінуять можливості
інтеграції держави в юдине ціле. Водночас значний потік наукових робіт
абсолятно не вказую на вичерпність тематики. Навпаки, глобалізаційні
виклики в організації життѐ та праці українських мігрантів відкриваять
щораз нові фокуси проблем. Прикладом цього ю транснаціональні сім’ї
та їх модифіковані функції в системі чинників гармонізації розвитку
українського суспільства.
У спеціальній літературі понѐттѐ транснаціональної сім’ї ще не
набрало належного оформленнѐ. Логіка наукового пошуку підказую, що
у цьому випадку найбільш коректно звернутись до наближених
визначень, ѐкі існуять у царині суспільних наук (демографії, соціології,
психології) й запропонувати власне розуміннѐ суті транснаціональної
сімї. Так, сім’я – це найменша соціальна група (об’юднаннѐ) лядей,
заснована на кровному, шлябному чи опікунському спорідненні
(згідно розмежуваннѐ ознак біологічної, територіальної, економічної
сім’ї), члени котрої пов’ѐзані спільністя побуту, взаюмноя допомогоя і
відповідальністя. Дистантна сім’я – специфічний тип сім’ї, заснованої
на кровному, шлябному чи опікунському спорідненні, члени ѐкої
живуть розрізнено, намагаятьсѐ зберегти соціальне середовище, ѐке їх
пов’ѐзую, емоційні зв’ѐзки, почуттѐ приналежності один до одного,
взаюмну турботу. Дистантноя сім’юя вважаютьсѐ та, члени ѐкої з різних
причин перебуваять один від одного на відстані. Саме таке визначеннѐ
понѐттѐ знаходимо у працѐх Ф. А. Мустаювої та І. М. Трубавіної. До ціюї
категорії вони зараховуять і сім’ї трудових мігрантів, у ѐких один з
батьків або ж обою стали заробітчанами *1+. Транснаціональні сім’ї – це
специфічний підвид (чи тип) дистантної сім’ї, заснованої на кровному,
шлябному чи опікунському спорідненні, члени ѐкої живуть розрізнено
по різні боки державного кордону (кордонів), намагаятьсѐ зберегти
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соціальне середовище, ѐке їх пов’ѐзую, емоційні зв’ѐзки, почуттѐ
приналежності один до одного, взаюмну турботу.
Соціально-психологічний мікроклімат та семантика функцій
транснаціональної чи дистантної сім’ї досліджені мало. Вони лише
недавно набули особливого інтересу у вітчизнѐній науці. Свідченнѐм
цьому ю праці О. Двіжової [2+, Г. Свѐтненко *3+, І. Трубавіної *4+ та ін.
Цікаві спроби систематизувати та класифікувати особливості саме
українських дистантних сімей належить О. Пенішкевич3 [5].
Сім’ѐ ѐк економічне і соціокультурне ѐвище зазнаю впливу
різних чинників. У сучасних умовах різке погіршеннѐ матеріального
становища сім’ї ю одніюя з причин, ѐка призводить до зростаннѐ
кількості неблагополучних родин. Дослідники встановили, що останнім
часом усе більше громадѐн України намагаятьсѐ виїхати за кордон на
постійне, тривале або тимчасове проживаннѐ, вбачаячи у цьому
надійний шлѐх розв’ѐзаннѐ багатьох життювих проблем, передусім
соціальних. Спонукальним мотивом до еміграції стаю нижчий, ніж у
сусідніх країнах, рівень життѐ. Глибинні причини та й соціальні мотиви
цього ѐвища визначаятьсѐ економікоя. Це можливість знайти роботу,
поліпшити умови праці, знайти більш оплачувану роботу, змінити стиль
життѐ, поліпшити матеріальний стан.
Транснаціональна сім’ѐ, ѐк і будь-ѐка інша, виконую цілу низку
функцій – репродуктивну, комунікативну, виховну, регулѐтивну,
економічну, господарсько-побутову, рекреативну та ін. Проте в умовах
дискретності дії чинників простору і часу усі ці функції
трансформуятьсѐ. Часто саме простір і час обертаятьсѐ основними
ризиками пониженнѐ функцій транснаціональних сімей. Адже сім’ѐ, ѐк
і будь-ѐка інша система, формуютьсѐ на основі зв’ѐзків її членів. Коли
зв’ѐзки слабнуть, затухаять, перериваятьсѐ – сім’ѐ гине. Длѐ прикладу,
пасивна репродуктивна функціѐ веде до звуженого відтвореннѐ
населеннѐ, поширеннѐ малих сімей, елімінації українських популѐцій.
Деформована економічна функціѐ – до продукуваннѐ девіантної
поведінки, споживацтва, утриманства. Дезінформована виховна та
регулѐтивна функціѐ – до викривленого ставленнѐ до влади,
авторитету у сім’ї, до втрати власної ідентифікації з духовним началом
3

Пенішкевич О. вказую на те, що дистантна сім’ѐ може утворяватисѐ в
результаті таких причин, ѐк: заробітки, ув’ѐзненнѐ, лікуваннѐ,
неспроможність утримувати сім’я.
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роду, його культури. Пасивна господарсько-побутова, рекреативна – до
апатії в плані взаюмодопомоги іншим лядѐм, до ігноруваннѐ потреб в
організації способу життѐ і відпочинку. Блокована комунікаційна функціѐ
– до утвердженнѐ міжособової дистанції між батьками і дітьми (ѐк по
лінії вербальної – письмо, парамова – сила, тембр голосу, інтонаціѐ, так і
по лінії невербальної комунікації – символи, міміка, жести, мова тіла). Як
тут не згадати слова З. Служинської, котра, досліджуячи проблеми
збереженнѐ і відтвореннѐ роду лядського в Україні, констатую, що «сім’я
– це основне джерело відомостей про генетику людини. Аналіз
розподілу ознак за ступенем кровного спорідненнѐ – головний метод
вивченнѐ закономірностей спадкової передачі ознак у лядини, в т. ч.
ѐкостей лядського фактора… Лядину, ѐка не знала свого роду, вважали
безрідноя. Тому дітей ще змалечку навчали запам’ѐтовувати предків.
Крім знань прародичів, треба було розуміти знаки, символи, одѐг, імена
предків, їх харчуваннѐ та уляблені напої, міфологічні та історичні
перекази, легенди, думи, пісні» *6+.
В Україні такий тип сім’ї стаю щораз більш поширеним ѐвищем. На
жаль, дані офіційної статистики не даять змоги оцінити його масштаби.
Показовими ю дані відомчої статистики. Так, нині лише 6 % осіб, ѐкі
трактуять себе ѐк українських трудових мігрантів, бездітні. На Львівщині
нині зафіксовано понад 30 тис. дітей, батьки ѐких перебуваять на
заробітках. Це, діти, ѐкі виросли переважно в матеріальному достатку,
але без уваги матері чи батька або й обох одночасно.
Якщо розглѐдати транснаціональну сім’я крізь призму усіх
можливих міграційних ризиків [7], то основну увагу слід звернути на
проблеми, що торкаятьсѐ дітей. В Україні гострота їх наростаннѐ маю
регіональні особливості. Так, щоб отримати наближені оцінки
територіальної асиметрії ѐвища, нами досліджено темпи росту
кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклуваннѐ –
аналіз проведено у розрізі регіонів України в 2009-2010 рр. (рис. 1).
Результати ще раз підтвердили припущеннѐ, про зростаннѐ, так би
мовити, «міграційної декомунікації» (ізолѐції) між близькими лядьми
найбільше саме в областѐх західного регіону України.
Очевидно, що діти не лише з транснаціональних, але з будьѐких інших територіально розсіѐних (дистантних) сімей особливо
переживаять
відсутність
повноцінної
сімейної
комунікації,
неможливість адекватно ідентифікуватисѐ в традиційних сімейнорольових статусах і моделѐх особистісного розвитку.
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В умовах сучасної кризи ѐк ніколи важливо пам’ѐтати, що у
вихованні підростаячого поколіннѐ, формуванні особистості дитини
особливого значеннѐ набуваю виховний потенціал батьків. Якраз cім’ѐ
виступаю найважливішим інститутом соціалізації та вихованнѐ. Тут діти
набуваять перших навичок взаюмодії, засвояять перші соціальні ролі,
обдумуять норми та цінності, а тип поведінки батьків впливаю на
формуваннѐ у дитини першого і найбільш стійкого «образу Я», а
згодом – адекватної самооцінки та розгалуженої й гармонійної Яконцепції.
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Загальна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклуваннѐ
Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклуваннѐ,
над ѐкими встановлено опіку чи піклуваннѐ

Рис. 1 Темпи росту кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклуваннѐ в регіонах України (у тому числі тих, над
ѐкими встановлено опіку чи піклуваннѐ) – 2010/2009 рр., %
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Сім’ѐ – це життювий осередок, що плекаю найвищу цінність
лядства – дітей, завдѐки ѐким батько і мати маять можливості
повторити та продовжити себе у своїх нащадках; свѐтинѐ лядського
духу, благородних емоційних переживань – коханнѐ, лябові, вірності,
піклуваннѐ, щоденного живого спілкуваннѐ, поваги, співпереживаннѐ,
синівської й дочірньої вдѐчності, родинної солідарності, теплоти
лядських сердець; невсипуща хранителька моральних чеснот,
національних звичаїв і традицій, пам’ѐті предків. Вона ю основоя
формуваннѐ індивідуальних рис особистості, здійсненнѐ її первинної
соціалізації,
формуваннѐ
ціннісних
оріюнтацій,
розвитку
інтелектуальних та творчих здібностей, створеннѐ можливостей
засвоюннѐ різних варіантів соціального досвіду, безпосереднього
залученнѐ до культурних надбань і культуротворчих процесів,
формуваннѐ громадѐнської зрілості, екологічної культури, гендерної
ідентичності ѐк елементів духовності. До того ж сім’ѐ ѐк фундамент
суспільства забезпечую відтвореннѐ та продовженнѐ лядського роду,
вона ю джерелом духовного росту та матеріального добробуту лядини.
Саме в сім’ї закладаятьсѐ основи вихованнѐ та формуваннѐ
особистості, через неї успадковуятьсѐ духовні цінності, життювий
досвід, трудові навички, національні особливості *3+.
Загальнонауковоя нормоя стало вкляченнѐ в аналіз сімейного
життѐ таких психологічних факторів ѐк емоційна юдність дитини з
батьками, почуттюві взаюмини між членами родини, атмосфера
захищеності, бажаності, лябові. Однак длѐ сучасних сімей ѐк через
об’юктивні, так і суб’юктивні причини ю притаманним дефіцит
безпосереднього спілкуваннѐ батьків і дітей у родинному колі. Батьки,
котрі не здатні проѐвити істинну лябов і турботу до дітей, провокуять у
них внутрішній конфлікт. Він ю наслідком невідповідностей в існуячому
та бажаному стані саморозвитку, котрий у своя чергу породжений
залежністя від своїх батьків, почуттѐм образ і невдоволеності. Цей
конфлікт може призвести до формуваннѐ у дитини базальної тривоги
(відчуттѐ самотності та безпорадності перед викликами потенційно
небезпечного світу).
Транснаціональна сім’ѐ ю дзеркалом ѐк національної економіки,
так і морально-етичних норм суспільства. Мігруячи, батьки
зосереджуять зусиллѐ на розв’ѐзанні питань матеріального стану сім’ї.
Проте такий їхній вибір часто обертаютьсѐ «пробудженнѐм» дії
чинників дезадаптації підлітка із соціальним середовищем,
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деформаціюя природних умов становленнѐ його особистісних рис [1].
Нерідко діти зростаять з комплексом неповноцінності.
Так, в Україні більшість мігрантів маять двою і більше дітей. Лише
6 % – бездітні. Соціологічні дослідженнѐ свідчать, що переважна
більшість міграційних надходжень батьків у тій чи іншій мірі
призначаютьсѐ саме длѐ забезпеченнѐ життѐ та навчаннѐ їхніх дітей.
Проте гроші, ѐкі передаять батьки-мігранти своїм дітѐм, ті часто
використовуять бездумно. Більше того, діти, залишені батьками,
стаять агресивними, безвідповідальними, легковажними (пропускаять
уроки, підтримуять контакти з сумнівними особами, вживаять спиртне
тощо).
У не менш складній ситуації опинѐятьсѐ й батьки. Часто дистатні
сім’ї не витримуять випробовуваннѐ стосунків відстання. «Закордон»
зміняю їх світоуѐву і ментальність, породжую непорозуміннѐ у
сімейному житті. Нелегальні трудові мігранти рідко приїжджаять до
рідних, оскільки можуть втратити можливість потрапити за кордон
знову.
Отже, діти заробітчан, або ж новітню соціальне сирітство стало
проблемоя
загальнонаціонального
масштабу.
Багато
транснаціональних чи дистантних сімей неспроможні повноя міроя
реалізовувати виховну функція, сутність ѐкої полѐгаю в передачі дітѐм у
процесі їхнього входженнѐ до системи суспільних відносин соціального
досвіду, знань, норм поведінки, оскільки лише повноцінне сімейне
вихованнѐ розвиваю здібності, здорові інтереси та потреби дитини,
формую правильний світоглѐд. Про загрозливість ситуації свідчить і те,
що багато дітей із цих сімей через бездоглѐдність й занедбаність
передано в школи-інтернати та дитѐчі будинки, а деѐкі з них,
залишившись без піклуваннѐ батьків, поповняять лави «дітей вулиці».
Загалом, діти трудових мігрантів маять ті ж проблеми, що і їхні
однолітки. Однак через відсутність батьків у них виникаю страх за доля
батьків, неспокій, самотність. Надмірні спроби самоствердитисѐ
нерідко виливаятьсѐ у девіантну поведінку та конфлікти. Діти, ѐкі
бачать своїх батьків безпорадними і незахищеними, перестаять
сприймати їх ѐк гарантів власної безпеки. Вони втрачаять емоційний
комфорт, ѐкий сім’ѐ традиційно забезпечувала. Діти, ѐких виховую один
із батьків, не можуть ідентифікувати себе, відтак можуть тѐжіти до
гомосексуальних стосунків у яності або виростаять егоїстами (модель
«нарциса»). Образа на батьків викликаю у них почуттѐ провини за
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власну неповноцінність, а неконтрольована поведінка породжую
послабленнѐ волі, тѐгне за собоя марнуваннѐ часу, захопленнѐ
гральними автоматами (за ідеал беруть побачене). Фахівцѐм добре
відомо, що психологічні травми, отримані у підлітковому віці,
залишаять глибокий слід у психіці несформованої дитини, ѐка вкрай
потребую батьківської лябові, підтримки, поради. Отож, ѐк наслідок, у
дітей, позбавлених батьківської опіки, гальмуютьсѐ нормальний
розвиток.
В Україні проблема дітей, позбавлених батьківської опіки, давно
переросла у ранг загальнонаціональної. Психологи використовуять длѐ
їх виділеннѐ спеціальний термін – депривовані діти. Адже, ѐк вони
стверджуять, це категоріѐ дітей, ѐкій довелосѐ зазнати подвійної
«зради» батьків. Найтиповішими варіантами такої сімї ю від’їзд матері
та алкоголізм й апатіѐ батька, або ж створеннѐ обома батьками нових
сімей *3+. Найчастіше мама, ѐка виїжджаю за кордон, дітей залишаю на
батька або літніх родичів, ѐкі не можуть повноцінно доглѐдати їх через
низку причин. Залишившись наодинці з дітьми, чоловіки часто
виѐвлѐять роздратованість у спілкуванні з ними та близьким
оточеннѐм, нетерпимість до будь-ѐких проѐвів непослуху. Особливо
важко сприймаютьсѐ батьком небажаннѐ дітей допомагати йому в
домашній роботі, низька успішність дитини в школі, намаганнѐ
відповісти грубістя і жорсткістя на проханнѐ чи зауваженнѐ *2+.
У низці держав світу, згідно національних законодавств, до
дітей, позбавлених батьківського піклуваннѐ, переважно відносѐть тих,
ѐкі перебуваять без батьків більше ѐк півроку. Та досить часто батьки,
їдучи на заробітки, залишаять дітей на два-три роки, а іноді й на
довший відтинок часу. Якщо діти молодшого шкільного віку
залишаятьсѐ з одним із батьків чи з дідусѐми та бабусѐми, то дітей
старшого шкільного віку та підлітків часто залишаять на далеких
родичів чи сусідів. Саме у таких випадках до вікових життювих криз
дітей додаятьсѐ ще й проблеми безконтрольності та безнаглѐдності.
Якщо сім’ѐ не маю реальної можливості возз’юднатисѐ і спільно
проживати, то важко очікувати у ній гармонійного розвитку дітей. У
дітей різко зростаять ризики нервово-психічних захворявань,
знижуютьсѐ здатність до адаптації. Вони не маять можливості
засвоявати низку моральних загальнолядських норм.
Особливі проблеми і стражданнѐ дітей виникаять унаслідок
розлученнѐ батьків, оскільки втрачаютьсѐ структура сім’ї та виникаю
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страх перед невизначеним майбутнім. Вони характеризуятьсѐ
підвищеноя
емоційністя,
неврівноваженістя,
хворобливоя
чутливістя, ѐкі притаманні перехідному віку, і ѐкі у підлітка з
розлучених сімей маять гіпертрофований характер, роблѐть його
психіку особливо вразливоя. Відчуттѐ боля і сорому, власної
неповноцінності, покинутості й самотності тривалий час не залишаять
дітей, вони стаять грубими, роздратованими, некомунікабельними,
втрачаять інтерес до навчаннѐ. Діти із розлучених сімей відчуваять
себе більш самотніми, ніж діти з повних родин. Це почуттѐ виникаю
переважно через зниженнѐ інтересу батьків до своїх дітей, що дуже
часто спостерігаютьсѐ під час розлученнѐ.
Типовими характерологічними симптомами дітей, ѐкі
виховуятьсѐ у дистантних дисфункціональних сім’ѐх, ю: 1) у підлітків з
дистантних сімей акцентуйовані гіпертимний, сенситивний та
демонстративний типи характеру, у підлітків з повних сімей –
інтровертний
та
збудливий
типи
акцентуацій
характеру;
2) охарактеризувавши вплив тривалої відсутності батьків на
формуваннѐ агресивності підлітків, виѐвлено, що в них домінуячими ю
такі реакції, ѐк образливість та почуттѐ провини. У респондентів такої
групи провідноя ю реакціѐ «роздратуваннѐ»; 3) за результатами
співвідношеннѐ реактивної та особистісної тривожності у підлітків з
дистантних сімей різницѐ спостерігаютьсѐ за проѐвом реактивної
тривожності;
4) при
дослідженні
самооцінки,
тривожності,
фрустрованості, агресивності та ригідності виѐвлено, що підліткам з
неповних сімей притаманний виражений певний рівень фрустрованості
та тривожності; 5) ступінь самооцінки та самостановленнѐ у дітей
трудових емігрантів вищий, ніж у підлітків з повних сімей *5+. Аналіз
особистісних рис характеру даю підставу стверджувати, що длѐ підлітків
з дистантних сімей характерна критичність, нерішучість, дратівливість,
нестійкість в інтересах та поглѐдах, егоїстичність, напруженість та легка
збудливість. Діти трудових мігрантів проѐвлѐять вищі показники за
критеріѐми самокритики, морально-етичного й соціального Я та інших
параметрів психоструктури.
На високій цінності родинного вихованнѐ дітей акцентуять увагу
американські вчені. Так, саме з їх подачі у суспільстві пропагуятьсѐ
наступні педагогічні істини: ѐкщо діти живуть в умовах постійної
критики, вони навчаятьсѐ засуджувати; ѐкщо діти живуть в умовах
ворожнечі, вони навчаятьсѐ насильству; ѐкщо за вчинки дітей постійно
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соромлѐть, вони навчаятьсѐ почувати постійну провину; ѐкщо діти
живуть в умовах толерантності, вони навчаятьсѐ терплѐчості; ѐкщо
дітей підтримуять, вони навчаятьсѐ впевненості у собі; ѐкщо дітей
схваляять, вони навчаятьсѐ самоповаги; ѐкщо живуть в умовах
справедливості – навчаятьсѐ бути справедливими; ѐкщо живуть у
безпеці – навчаятьсѐ довірѐти; ѐкщо живуть з визнаннѐм – навчаятьсѐ
дружелябності. В умовах толерантного вихованнѐ життѐ дитиноя
сприймаютьсѐ легко, з довіроя *8+.
Українська
родина
ю
органічноя
частиноя
нації,
першоджерелом становленнѐ громадѐнина та патріота. Вихованнѐ в
сім’ї ю початком життювого циклу і позначаютьсѐ на подальшій долі
дитини: ѐкоя була атмосфера сімейного життѐ, таким буде і її життѐ у
дорослому віці. Длѐ дитини батьки ю першими носіѐми моральних,
національних, суспільних, сімейних цінностей, що реалізуятьсѐ у їхніх
вчинках, у ставленні до довкіллѐ та до інших лядей. Відтак, проблема
дезінтегруячого впливу трудової міграції на становленнѐ особистості
дитини в умовах транснаціональної сім’ї – актуальна і потребую
вирішеннѐ. Очевидно, зазначеними питаннѐми повинні займатисѐ різні
органи – ѐк державні, так і позадержавні. Зі сторони держави –
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерство
праці та соціальної політики, Міністерство охорони здоров’ѐ,
Міністерство внутрішніх справ, Міністерство ястиції України та інші
відомства, так і місцеві громади. Особливу (клячову) роль повинні
відігравати родини трудових мігрантів. Кожна сім’ѐ маю залишатись
головноя ланкоя у вихованні дитини: забезпечувати їй матеріальні та
психолого-педагогічні умови длѐ фізичного, морального й духовного
розвитку. Длѐ належного виконаннѐ своїх функцій дистантна чи
транснаціональна сім’ѐ потребую уваги ѐк на регіональному, так і на
державному рівні.
Низка питань в Україні стосуютьсѐ державно-правового
супроводу розвитку транснаціональних сімей. Зокрема, у сімейному
кодексі маю бути окремо визначене право оформленнѐ батьками на
інших осіб тимчасової опіки на час їхнього перебуваннѐ за кордоном.
Слід упорѐдкувати статистику сімей заробітчан та дітей-соціальних
сиріт длѐ чіткої координації роботи з ними; спростити візові бар’юри,
що сприѐтиме частим контактам у родинах. Длѐ підтримки дітей, ѐкі
опинилисѐ у складних соціально-психологічних умовах, варто
використовувати роботу психологічних центрів, телефон довіри та інші
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соціальні служби, де можна отримати професійну допомогу.
Полегшити соціальне сирітство у селах та невеликих містечках
можливо, зокрема, шлѐхом відновленнѐ роботи їх соціальної
інфраструктури, підвищеннѐ ролі церкви та залученнѐ засобів масової
інформації.
Очевидно, щоб в Україні ефективно вирішити проблему дітей
мігрантів, слід забезпечити повноцінну реалізація різних напрѐмів
внутрішньої та зовнішньої політики держави. У середині країни – це
політика реформи оплати праці (ѐк засіб кардинального зменшеннѐ
економічної міграції), політика створеннѐ нових робочих місць,
політика гармонізації національного пенсійного забезпеченнѐ із
системами інших держав, розробка й реалізаціѐ загальнодержавної
програми дій щодо захисту прав і свобод трудових мігрантів за
кордоном; політика сприѐннѐ місцевим органам влади спільно з
органами ястиції, освіти, науки та іншими зацікавленими відомствами
у внесенні проектів змін і доповнень у нормативно-розпорѐдчі акти
України щодо посиленнѐ виховної роботи у середовищі дітей мігрантів.
У зовнішній політиці української держави особливого значеннѐ
набуваю прискореннѐ роботи у сфері укладеннѐ міждержавних угод
про визнаннѐ освітнього, кваліфікаційного рівнѐ мігрантів з України;
легалізації перебуваннѐ мігрантів і доступу до соціального пакету у
країні перебуваннѐ; гармонізації пенсійного забезпеченнѐ; створеннѐ
навчальних закладів з можливістя вивченнѐ рідної мови; сприѐннѐ
поширення практики створеннѐ нових типів соціальних закладів длѐ
дітей, дитѐчих містечок, центрів соціально-психологічної реабілітації
безпритульних дітей, центрів матері та дитини, соціальних гуртожитків
і т. п.; сприѐннѐ організації дозвіллѐ дітей трудових мігрантів, у т. ч.
шлѐхом створеннѐ гуртків і клубів спортивного, скаутського,
мистецького та іншого спрѐмуваннѐ, етно-туристичних, лицарських і ін.
клубів рольових ігор; підвищеннѐ ѐкості підготовки фахівців (мас-медіа,
працівників школи, діѐчів церкви та ін.), ѐкі б могли виступати
авторитетом длѐ дітей трудових мігрантів.
Загалом, длѐ вирішеннѐ проблем сучасної української міграції
необхідно врегулявати трудові відносини, створити безпечні умови,
гідний рівень оплати та розширити сфери застосуваннѐ праці. Доцільно
заснувати Всеукраїнську громадську Раду з питань трудової міграції з
метоя постійного моніторингу інформації, координації зусиль щодо
організації і проведеннѐ заходів, громадського контроля за
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реалізаціюя відповідних планів діѐльності, напрацяваннѐ і внесеннѐ
пропозицій длѐ покращеннѐ роботи з трудовими мігрантами.
Сучасна міграціѐ ю невід’юмним характерним ѐвищем
глобального світу, ѐке ставить нові виклики перед суспільством.
Незважаячи на те, що цей процес пов’ѐзаний зі значними негативними
проѐвами, міграційні потоки зупинити неможливо. Відтак необхідно
спрѐмувати їх у русло, за ѐким буде шануватисѐ гідність особи, свобода
вибору при опорі на аксіому, згідно з ѐкоя духовний аспект життѐ
особистісної та суспільної самореалізації лядини маю набагато більший
пріоритет, ніж матеріальний.
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