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Швидкі зміни в нашому житті і соціально-економічна 

нестабільність сучасного українського суспільства викликали 
негативні наслідки, у тому числі погіршення матеріального 
добробуту значної частини населення і поширення 
дисгармонійного способу життя. Результатом такого стану стало 
зокрема загострення суперечностей і конфліктів між батьками і 
дітьми, послаблення відповідальності батьків за виховання і 
утримання дітей, поширення економічної експлуатації дитячої 
праці з боку дорослих, і як наслідок,ь – збільшення кількості 
вуличних дітей. 

З огляду на орієнтацію держави на гуманітарну соціальну 
політику проблема надання допомоги дітям та підліткам, які 
багато часу проводять на вулиці або схильні до бродяжництва, 
має особливе значення. Названі обставини істотно актуалізують 
необхідність всебічного вивчення соціального феномену 
«підлітки, схильні до бродяжництва» і його кваліфікацію в 
системі видів девіантної поведінки. 

Слід зазначити, що окремі аспекти бродяжництва вже були 
предметом уваги дослідників. На основі аналізу літературних 
джерел можна виокремити два основних погляди на вивчення 
соціального феномену «бродяжництво дітей та підлітків». Одні 
автори (Р. і Дж.Байярди, Ф.Дольто, М.Кле, М.Осорина та ін.) 
пов’язують втечі з дому і тривале перебування дитини на вулиці з 
віковими та індивідуальними особливостями. Інші автори 
(О.Бондарчук, М.Буянов, О.Змановська, Ю.Клейберг, А.Лічко, 
Н.Максимова та ін.) розглядають окремі аспекти бродяжництва 
як девіантну поведінку [3]. 

Метою написання статті є висвітлення впливу 
неблагополучної сім’ї на виникнення і поширення бездоглядності 
та бродяжництва дітей. 

Сім’ї належить пріоритетне місце в процесі формування і 



розвитку особистості від моменту її народження. Дані офіційної 
статистики, а також результати різноманітних соціальних 
досліджень підтверджують, що сім’я та батьки є визначальним 
чинником впливу на поведінкові орієнтації та практичні моделі 
поведінки дітей. 

Сім’я є тим виховним середовищем для дитини, яким 
передається духовне багатство, культурні традиції, формуються 
ціннісні орієнтації, практичні уміння і навички, тому, безперечно, 
основну причину бездоглядності і бродяжництва дітей потрібно 
шукати в особливостях їх сімейного оточення [1, 18]. 

Усвідомлення дитиною того, що її не люблять, не 
поважають і не визнають у сімейному та дитячому оточенні, 
провокує її до пошуку шляхів зміни свого оточення на більш 
прихильне, до втечі з дому, знаходження бажаного товариства. 
Як правило, в асоціальних сім’ях діти не отримують регулярного 
і повноцінного харчування, вимушені здобувати собі їжу на 
вулиці. Часто батьки, які жебракують, привчають жебракувати і 
дітей. Дитину можуть підштовхувати до втечі на вулицю постійні 
нарікання дорослих на важке життя, на неможливість 
прогодувати дітей, натяки про «зайвий рот» тощо. 

Однією з головних причин бездоглядності й 
безпритульності дітей є алкоголізм батьків та вживання ними 
наркотиків. У такій сім’ї діти, як правило, зазнають емоційного 
насильства, батьки ображають дітей, погрожують їм, залякують, 
повністю ігнорують їхні інтереси. 

Нажаль, функціонально неспроможними щодо виховання 
молодого покоління є не лише сім’ї, нестерпна психологічна 
атмосфера в яких уже призвела до безпритульності дітей, 
витіснила їх на вулицю. Насправді таких сімей сьогодні в Україні 
значно більше, а отже, досить великою є частка дітей, які хоча й 
живуть нині вдома, але існує висока імовірність того, що вони 
можуть незабаром також опинитися на вулиці або вдатися до 
інших проявів асоціальної поведінки [2, 21]. 

Таким чином, деформація функцій сім’ї виражається у 
відчуженні батьків від дітей. Бездоглядні та безпритульні діти – 
це насамперед жертви сімейних стосунків, діти, не забезпечені 
сприятливими умовами для фізичного, духовного та 
інтелектуального розвитку. 



11травня 2006 року Кабінет Міністрів ухвалив «Державну 
програму подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 
2006 – 2010 роки». Реалізація програми сприятиме ефективному 
соціально-правовому захисту дітей, розвитку сімейних форм 
їхнього влаштування, створенню дитячих містечок, що дасть 
змогу радикально скоротити кількість бездоглядних дітей, 
запобігти бродяжництву, створити умови для всебічного 
розвитку і виховання дітей [3]. 
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