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СОЦІАЛЬНА ВРАЗЛИВІСТЬ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ ЯК ПІДСТАВА
СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З НИМИ
Анотація. Стаття присвячена обґрунтуванню необхідності соціальної роботи з внутрішньо переміщеними особами (ВПО) в сучасній Україні, адже не усі проблеми цих людей, що виникли внаслідок вимушеного
переселення, розв’язано. Проблема полягає в тому, що життєві траєкторії ВПО різняться: деякі переселенці
за доходами перебувають на більш вищих щаблях соціальної ієрархії, ніж мешканці приймаючих громад, у
той час, як інші й досі мешкають у місцях компактного проживання, потребуючи гуманітарної допомоги. Соціальна диференціація усередині вимушених переселенців висуває питання щодо необхідності збереження
існуючих підходів до їхнього соціального захисту і соціальної роботи з ними. Метою цієї статті є доведення
наявності ознак вразливості у внутрішніх вимушених переселенців, яка й зумовлює необхідність надання
їм соціальної підтримки з боку фахівців, які працюють у галузі соціальної роботи. Для реалізації визначеної мети були застосовані метод теоретичного узагальнення і метод дедукції. Результатами дослідження є
виокремлення таких ознак соціального становища ВПО в Україні та рис їхнього соціально-психологічного
стану, які засвідчують їхню вразливість, а отже, і важливість проведення з ними соціальної роботи за різними
напрямами. Наявність подвійних ознак вразливості у ВПО (статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої
батьківського піклування, дитини чи то особи з інвалідністю, члена багатодітної сім’ї тощо) посилює необхідність надання їм соціальної підтримки з боку фахівців соціальних служб.
Ключові слова: внутрішньо переміщені особи; вразливість; базові потреби; соціальна робота.
Вступ. Протягом останніх років Україна є країною з найбільшою кількістю внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Європі: станом на 06 липня
2021 року, за даними Мінсоцполітики України, їхня
кількість дорівнювала 1 473 650 [1]. Ці люди, вразливість яких зумовлена вимушеною втратою постійного місця проживання і налагодженого побуту, звичного місця роботи, усталених зв’язків із родичами
і близькими, тобто базових матеріальних ресурсів і
значимого для них духовного середовища, потребують соціальної підтримки з боку держави, у тому
числі і засобами соціальної роботи. Необхідність допомоги ВПО з боку соціальних працівників посилюється й тим, що серед вимушених переселенців особи працездатного віку складають лише 26,99% [вирахувано за: 1], частина з яких потребує соціальних
послуг з приводу працевлаштування.
Проте посилення соціальної диференціації усередині соціальної групи вимушених переселенців
спричиняє дискусії щодо необхідності соціальної
підтримки усіх громадян, що мають статус ВПО, і
здійснення соціальної роботи з ними. Через сім років
вимушеного переселення переважна більшість переміщених осіб досить успішно інтегрується у місцеві
громади, окремі представники ВПО мають значно
вищі доходи, ніж мешканці приймаючих громад.
Утім, майже дев’яносто відсотків переселенців не
мають власного житла, а деякі з них й досі мешкають
у місцях компактного проживання – модульних містечках, гуртожитках, санаторіях, пансіонатах тощо і
потребують гуманітарної допомоги.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові розвідки щодо проблем, з якими стикаються
вимушені переселенці, теоретичних засад соціальної підтримки цих людей та існуючих засобів допомоги їм з боку волонтерів, благодійних фондів
і держави, включаючи аналіз діяльності фахівців
соціальних служб, почали здійснюватися вже на
початку наймасовішої хвилі вимушеного переселення 2014 – 2015 рр. До розгляду цих питань до-
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лучилися такі науковці, як Е.М.Лібанова, Н.Є.Гусак,
Т.В.Семигіна, С.О.Трухан, О.К.Міхеєва, В.В.Середа,
Л.М.Хижняк,
А.І.Андрущенко,
В.І.Надрага,
І.М.Трубавіна, І.Я.Пінчук, І.М.Пінчук, О.Л.Іванова
та ін.
Починаючи з 2016 р., у наукових працях вже
узагальнюється досвід власне соціальної роботи
з ВПО. Такими науковцями, як І.А.Євдокимова,
О.М.Савчук, А.О.Галай, О.С.Солдатова, О.О.Січкар,
Н.О.Максимовська та ін., розглянуто головні проблеми, з якими стикаються працівники державних і
комунальних соціальних служб у задоволенні потреб
внутрішньо переміщених осіб в Україні, визначено
найбільш доцільні моделі кейс-менеджменту і стратегії втручання кейс-менеджера під час здійснення
соціальної роботи з внутрішньо переміщеними особами; на прикладі діяльності фахівців центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді розглянуто
український досвід психосоціальної реабілітації
вимушених переселенців; проведено дослідження
можливостей і спроможності бюджетних, громадських, приватних організацій, волонтерських груп,
об’єднань громадян та окремих осіб, які надають соціальні послуги, задовольнити потреби дітей з числа ВПО для їхньої інтеграції і розвитку у громадах;
висвітлено діяльність фахівців центрів зайнятості
щодо надання допомоги вимушеним переселенцям у
працевлаштуванні; розкрито можливості середовищного підходу до соціальної роботи з інтеграції ВПО у
соціально-культурний простір міської громади [див.
докладніше: 2, с. 18–20].
Також М.В.Школяр було розглянуто можливості
застосовування різних моделей у соціальній роботі
в громадах у вирішенні проблем, пов’язаних з соціально-психологічною адаптацією вимушених переселенців до умов нових територіальних спільнот [3].
Л. М. Овчарова разом із Є. Р. Пашковою проаналізували напрями соціальної роботи з адаптації внутрішньо переміщених осіб в Україні [4], а Н. Корпач
і І. Сидорук – соціальну роботу з дослідження стану
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адаптації дітей-переселенців до нового соціального
середовища [5]. У 2019 році видана колективна монографія «Соціальна робота з вимушеними переселенцями в сучасній Україні», де було, зокрема, розглянуто теоретико-методологічні та організаційні засади соціальної роботи з ВПО, напрями здійснення
такої роботи фахівцями різних соціальних служб і
установ, технології соціальної роботи з вимушеними
переселенцями, а також висвітлено результати низки
емпіричних досліджень щодо здобутків і недоліків
відповідної роботи (на прикладі м. Харкова і Харківської області) [2, с. 205–315].
При цьому в наукових розвідках вразливість
ВПО, як правило, сприймається як дане, тим більше,
що у перші роки вимушеного переселення наочними були і відсутність у більшості з них можливостей самостійно задовольнити навіть первинні потреби через раптовість втечі від наслідків військового
протистояння на Донбасі, і психічні стресові стани.
В сучасних умовах зінтегрованості більшості переселенців у приймаючі громади їхня вразливість не
завжди є наочною і тому потребує доведення задля
пошуку доцільних напрямів й методів їхньої соціальної підтримки.
Мета статті – довести, що у внутрішньо переміщених осіб в сучасній Україні і після семи років
вимушеного переселення зберігаються ознаки вразливості, яка й зумовлює необхідність надання їм соціальної підтримки з боку фахівців, що працюють у
галузі соціальної роботи.
Методи дослідження: метод теоретичного узагальнення ознак вразливості у соціальних суб’єктів і
метод дедукції як засіб застосування виокремлених
показників вразливості при аналізі соціального становища і психологічного стану внутрішньо переміщених осіб в Україні.
Виклад основного матеріалу. Сучасні теоретичні розвідки соціальної роботи виходять з того, що
вона здійснюється в умовах нестійкого соціуму, де
відбуваються модернізаційні й трансформаційні процеси, а отже, накопичуються соціальні ризики різного характеру [6, с. 31]. Соціальні ризики характеризують детерміновані, ймовірнісні, випадкові й такі,
що виникають за ігровою моделлю буття, майбутні
негаразди [7, с. 34] у життєдіяльності соціальних
суб’єктів – особистостей, соціальних груп, суспільства загалом. Вони віддзеркалюють протиріччя між
усталеним (звичним) способом особистісного й соціального життя та загрозами для соціальних суб’єктів
зазнати втрат, що мають для них сутнісне значення.
Загострюючись, зазначені протиріччя перетворюються на негативні чинники життєдіяльності
осіб і соціальних груп та розвитку суспільства, що
зумовлює, зокрема, потрапляння осіб і сімей у складні життєві обставини (далі – СЖО). Будь-яка людина
суб’єктивно періодично може сприймати життєву
ситуацію, в якій вона перебуває, як складну. Однак
фахівці у галузі соціальної роботи, за Законом України «Про соціальні послуги», надають соціальну
допомогу тим, хто не в змозі самостійно подолати
«обставини, що негативно впливають на життя, стан
здоров’я та розвиток особи, функціонування сім’ї»
[8, ст. 1, п. 15]. Оскільки найвищий ризик потрапляння у СЖО мають вразливі верстви населення,
то соціальна робота з представниками цих груп і соціальна робота у громаді стосовно них здійснюється не лише тоді, коли настає ситуація СЖО, а і до її
настання – як профілактичний захід. Визнання вразливості певної соціальної групи робить її об’єктом
соціальної роботи.
Визначення специфіки соціальної роботи є за-

садою аналізу соціального становища і психологічного стану внутрішньо переміщених осіб, яке робить необхідним надання їм соціальних послуг. При
цьому виникає питання, чи є вимушене переміщення
тією підставою, яка зумовлює вразливість ВПО, або,
зважаючи на соціальну диференційованість цієї соціальної групи, можна говорити лише про потрапляння окремих осіб і сімей з числа вимушених переселенців у СЖО. У зарубіжній науковій літературі та у
середовищі представників міжнародних організацій
зазначене питання стосовно вимушених переселенців загалом (і переселенців до іншої країни, і внутрішніх переселенців) дискутується і розглядається
у зв’язку з питанням про надання їм відповідного
статусу і створення цілісної системи соціального захисту [див., наприклад: 9, р. 89–90; 10, р. 11].
Щоб визначитися щодо питання про вразливість
ВПО в сучасній Україні, розглянемо показники вразливості соціальної групи. Серед них можна назвати
такі показники [11, с. 39; 12, с. 446]:
− наявність соціальної ексклюзії (обмеженості
соціальної групи у доступі до матеріальних і нематеріальних ресурсів);
− чуттєвість соціальної групи до загрозливих
явищ і подій, обумовлена їхнім соціальним становищем;
− існування ризику соціальної ексклюзії у найближчому майбутньому за відсутності підтримки з
боку суспільства.
Внутрішні вимушені переселенці протягом
останніх семи років в Україні перебувають у стані
соціальної ексклюзії. На початку вимушеного переміщення більшість ВПО не могли самостійно задовольнити такі базові потреби, як потреба в їжі і речах
повсякденного вжитку, потреба у хоч якомусь житлі, адже вони втікали від військового протистояння
і планувати повернутися додому протягом кількох
місяців. У зв’язку з цим одним з головних напрямів
соціальної підтримки таких осіб була гуманітарна
допомога і допомога у пошуку тимчасового житла.
Багато хто з переселенців потребував й первинного
психологічного консультування, і допомоги у відновленні втрачених документів. Такі види підтримки
надавали як фахівці державних і комунальних соціальних служб, так і представники волонтерських
і інших громадських об’єднань. Причому саме на
волонтерській рух припало найбільше навантаження
через їхні мобілізаційні можливості.
Останніми роками ситуація змінилася. Згідно зі
звітом національної системи моніторингу ситуації з
ВПО, оприлюдненому у червні 2020 року, гуманітарна допомога залишилася важливим джерелом задоволення базових потреб лише у 2% опитаних переселенців [13, с. 6]. Це переважно сім’ї з дітьми або з іншими показниками подвійної вразливості (прийомні
сім’ї й дитячі будинки сімейного типу, сім’ї з дітьми/
особами з інвалідністю, сім’ї пенсіонерів та ін.).
Соціальна ексклюзія вимушених переселенців
на даному етапі виявляється у відсутності реальних можливостей для більшості з них отримати/
купити власне житло. Станом на червень 2020 року
60% опитаних вимушених переселенців мешкали в
орендованому житлі, 27% з них вказали на наявність
ризику виселення зі свого поточного житла через
неспроможність сплачувати орендну плату. Власне
житло змогли придбати лише 11% респондентів. При
цьому 17% продовжували проживати у родичів або
у приймаючій сім’ї, 7% – у місцях компактного проживання [13, с. 6, 21].
Карантинні заходи у період пандемії COVID-19
виявили підвищену чутливість частини вимушених
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переселенців до їхніх наслідків: під час обговорень характеризується як нестійке щодо задоволення базоу фокус-групах учасники згадували випадки, коли вих потреб у житлі, постійному доході, зайнятості, що
під час карантину ВПО не могли оплатити оренду впливає на підвищену тривожність щодо неможливоста мусили повернутися на непідконтрольні україн- ті оплачувати житло, особистісних перспектив, сприській владі території. 24% респондентів повідомили, чиняє відсутність відчуття стабільності та впевненості
що їх відправили в неоплачувані або частково опла- в майбутньому. Дослідниками зафіксовано у пересечувані відпустки під час карантину. Це призвело до ленців досить високий рівень життєвих розчарувань
зниження доходів домогосподарств ВПО. Станом на і зневіри у власній здатності впливати на події тепечервень 2020 року середньомісячний дохід на члена рішнього [15, с. 7]. В цілому це свідчить про високий
домогосподарства ВПО становив 3 350 грн та був рівень чуттєвості представників цієї групи до несприятливих соціальних змін та існування ризику їхньої сонижчим, ніж у вересні 2019 року [13, с. 6].
Вимушені переселенці продовжують відчува- ціальної ексклюзії у найближчому майбутньому.
ти дискримінацію або несправедливе ставлення у
Підвищена чутливість ВПО до негативних позв’язку з тим, що вони зареєстровані як ВПО, хоча дій, бажання відновити чи то зберегти усталений
частка таких осіб у квітні – червні 2020 року знизи- ритм життя активізують їх щодо вирішення власлася вдвічі порівняно з липнем – вереснем 2019 року них проблем. Це дозволяє соціальним працівникам
і становила 4%. Відчуття дискримінації або неспра- обмежуватися у більшості випадків оформленням
ведливого ставлення стосувалося переважно пра- переселенцям довідок про статус ВПО і загальним
цевлаштування, житла, отримання адміністративних консультуванням стосовно їхніх прав і обов’язків,
послуг, взаємодії з місцевим населенням та охорони які зумовлені цим статусом, а значну увагу придіздоров’я [13, с. 34]. Однак слід мати на увазі, що іс- ляти тим ВПО, які мають подвійну вразливість або
нують і випадки позитивної дискримінації, коли вна- потребують психологічної допомоги для подолання
слідок співчуття до пережитого переселенцями чи то своєї тривожності.
власного статусу ВПО роботодавці за інших рівних
Викладений матеріал дозволяє зробити наступні
умов беруть на роботу саме переміщених осіб. Зна- висновки. Аналіз соціального становища і психоння про види і зміст дискримінації переселенців ви- логічного стану ВПО свідчить про наявність у них
значає напрямки соціальної роботи як з ними, так і в ознак вразливості, зокрема таких, як обмеженість догромаді.
ступу до отримання власного житла, критична залежЗахідні вчені підкреслюють, що вразливість слід ність від наявності постійного доходу, підвищений
вивчати як динамічну характеристику, що є резуль- рівень тривожності щодо найближчих перспектив.
татом взаємодії індивідуальних, соціально-структу- Динамічність вразливості вимушених переселенців
ральних і ситуаційних чинників [14]. Динамічність є підставою для визначення змістовного наповнення
вразливості вимушених переселенців в сучасній соціальної роботи з ними.
Україні зумовлена їхніми адаптаційними якостями і
Нерозв’язаність проблем із задоволенням ВПО
процесом внутрішньої диференціації цієї соціальної базових потреб у власному житлі, постійних дохогрупи.
дах, зайнятості висуває необхідність подальших доУтім, протягом усіх років вимушеного перемі- сліджень щодо здійснення соціальної роботи за відщення соціальне становище переселенців в Україні повідними напрямками.
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SOCIAL VULNERABILITY OF INTERNALLY DISPLACED PERSONS AS THE BASIS OF SOCIAL
WORK WITH THEM
Abstract. The article deals with basing of the necessity of social work with internally displaced persons (IDPs)
in modern Ukraine, as not all of the problems of these people that have arisen as a result of forced resettlement have
been resolved. The problem is in diﬀerence of the life trajectories of IDPs: some of migrants are in higher levels of
income in the social hierarchy than residents of host communities, while others still live in collective housing in need
of humanitarian assistance. Social diﬀerentiation within IDPs raises debates about the need to maintain common
approaches to their social protection and social work with them. The purpose of this article is to prove the presence of
signs of vulnerability in internally displaced persons, which necessitates the provision of social support by specialists
working in the ﬁeld of social work. To achieve this goal, the method of theoretical generalization and the method of
deduction were used. The results of the study are the identiﬁcation of such features of the social position of IDPs in
Ukraine and features of their socio-psychological state, which evidence the presence of indicators of vulnerability,
and therefore are the reason of social work with them in diﬀerent areas. The presence of dual vulnerabilities in IDPs
(the status of an orphan or a child deprived of parental care, a child or a person with a disability, a member of a family
with many children, etc.) increases the need for social support from social services professionals.
Key words: internally displaced persons; vulnerability; basic needs; social work.
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