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РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ
ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ В ПРЕСІ

Abstract. The paper analyzes the characteristics of the representation of the modern
Ukrainian labour migration in printed media. Publications in newspapers
“Vysokyi zamok”, “Ekspres”, “L’vivs’ka gazeta” and “Dzerkalo tyzhnya” have
become the basis of the present research. Several groups of articles, which pres-
ent different representations, and peculiarities of these representations are dis-
cussed. 

Су час на зов ніш ня тру до ва міг ра ція як не від’єм на час ти на жит тя (за різ ни ми під -
ра хун ка ми, це від 2 до 7 міль йо нів ук ра їн ців [1, с. 157])  по ча ла на бу ва ти знач них
мас шта бів і но вої якос ті від ча су про го ло шен ня не за леж нос ті Ук ра ї ни. Про те ши ро -
ке об го во рен ня та на у ко вий ана ліз ці єї проб ле ми роз по ча то по рів ня но не дав но, з по -
чат ку цьо го сто літ тя.

На сьо год ні, пе ре важ но в об лас них цен трах, вже по чи на ють з’яв ля ти ся різ но-
про філь ні міг ра цій ні ор га ні за ції, що зай ма ють ся кон суль та ці єю, адап та ці єю то що.
Про те ця ді яль ність знач ною мі рою не є  ефек тив ною та дос туп ною для меш кан ців
як сіль ських ра йо нів та ма лих міст, так і ве ли ких цен трів. Та ку си ту а цію мож на по -
яс ни ти по- пер ше, низь ким рів нем по ін фор мо ва нос ті на се лен ня та, по- дру ге, не дос -
тат ньою до ві рою до ді яль нос ті цих ор га ні за цій. Та ким чи ном, пе ре січ ний ук ра ї нець
пе ре важ но конс тру ює та зак ріп лює уяв лен ня про за ро біт чанс тво на ос но ві влас но го
дос ві ду чи дос ві ду та роз по ві дей су сі дів, ро ди чів і зна йо мих,  а та кож че рез пре су
та/або те ле ба чен ня1. Від по від но пос тає низ ка пи тань, що ви ма га ють ви рі шен ня: які
са ме об ра зи тру до вої міг ра ції про по ну ють ся пре сою, в яко му со ці аль но му кон тек сті
опи су ють ся міг ран ти, які нас та но ви мо жуть сфор му ва ти ся та зак рі пи ти ся в чи та ча
під впли вом про чи та но го то що. Від по відь на ці пи тан ня мо же да ти со ці о ло гіч ний
ана ліз пе рі о дич них ви дань з ви ко рис тан ням якіс них тех но ло гій.    

Дискурс-аналіз репрезентацій українських заробітчан в пресі ще не став
достатньо розробленою дослідницькою процедурою. Вивченням особливостей
репрезентацій образів українських заробітчан у популярній культурі займається
американська дослідниця українського походження Н. Шостак (N. Shostak). Вона
аналізує це явище на основі книжок, театральних вистав, публікацій у пресі тощо
[3]. Отже, основою її аналізу  виступають різні культурні феномени. Ми ж конкре -
тизуємо своє дослідження, розглядаючи лише публікації в пресі. 

СОЦІОЛОГІЯ

1 На думку В. Титова, преса не стільки безпосередньо формує, скільки допомагає оформленню вже від -
носного складеного в повсякденній свідомості образу, роблячи його більш чітким [2, с. 43].  



На ші ко ле ги з Поль щі М. Мро зов скі (М. Mro zow ski), А. Гжи ма ла- Каз лов ска 
(А. Grzyma la- Kaz low ska) та з Ро сії В. Ти тов зо се ред жу ють ся пе ре важ но на конс тру -
ю ван ні об ра зів ім міг ран тів в поль ській та, від по від но, ро сій ській пре сі 
[4; 5]. Про те Поль ща та Ро сія вис ту па ють не тіль ки сус пільс тва ми-ре ци пі єн та ми, а
й до но ра ми, і пи тан ня реп ре зен та ції еміг ран тів з цих кра їн в пре сі теж є ак ту аль ною,
але не дос тат ньо роз роб ле ною проб ле ма ти кою.     

Ме тою на шо го дос лід жен ня є вив чен ня реп ре зен та цій ук ра їн ської тру до вої міг -
ра ції в га зе тах за до по мо гою дис кур с-а на лі зу. Ви бір са ме га зет них пуб лі ка цій обу -
мов ле ний тим, що пре са бу ла і за ли ша єть ся прин ци по во важ ли вим дже ре лом ін фор -
ма ції в на шо му сус пільс тві2, а та кож од ним із ме ха ніз мів фор му ван ня та/або зак ріп -
лен ня уяв лень про тру до ву міг ра цію. 

Ви хо дя чи з цьо го, ос нов ни ми зав дан ня ми є, по- пер ше, з’ясу ван ня мож ли вос тей
дис кур с-а на лі зу в со ці о ло гіч но му вив чен ні реп ре зен та цій тру до вої міг ра ції в пе рі о -
дич них ви дан нях; по- дру ге, здій снен ня ре конс трук ції су куп нос ті ос нов них тем і сю -
же тів із га зет них по ві дом лень що до ук ра їн ських за ро біт чан; по- тре тє, ви роб лен ня на
цій ос но ві влас но го ба чен ня ос нов них проб лем, до тич них до об ра ної те ми, та їх ана -
ліз з по зи цій со ці о ло гії. 

Для дос лід жен ня реп ре зен та ції ук ра їн ської тру до вої міг ра ції в пре сі  об ра но  га -
зе ти “Екс прес”, “Ви со кий за мок”, “Львів ська га зе та” та “Дзер ка ло тиж ня”. Ви бір був
обу мов ле ний та ки ми при чи на ми. За хід ний ре гі он Ук ра ї ни є най біль шим ре гі о ном-
до но ром тру до вих міг ран тів. За ста ном на 2005 р. 12% сі мей кра ї ни заз на ча ло, що
хто- не будь із їх чле нів має дос від тим ча со вої ро бо ти за кор до ном. У за хід них ре гі о -
нах Ук ра ї ни та кий дос від більш по ши ре ний, ніж в ін ших ре гі о нах кра ї ни (тут та ких
сі мей за фік со ва но 21%, то ді як у пів ден них ре гі о нах – близь ко 13%, у цен траль них –
до 10%, у схід них –  ли ше 8%)  [7, c. 129]. То му ми ак цен ту ва ли свій ви бір на най -
більш по пу ляр них в цьо му ре гі о ні га зе тах – “Екс прес” та “Ви со кий за мок”. Тиж не -
вий ти раж “Екс пре су” у ве рес ні 2006 р. ста но вив 1 119 454 при мір ни ків, а “Ви со ко го
Зам ку” – 464 500  при мір ни ків3.  

На ко ристь зроб ле но го ви бо ру опо се ред ко ва но свід чать і ре зуль та ти вже зга ду -
ва но го со ці о ло гіч но го мо ні то рин гу за 2006 р. Так, 28,6% на се лен ня Ук ра ї ни чи тає
об лас ні га зе ти, а 29,2% – місь кі. Тиж не вик “Дзер ка ло тиж ня” як за галь но ук ра їн ська
га зе та, яку в 2005 р. чи та ло 1,5% всьо го на се лен ня [6, с. 76],  є ці ка вим з ог ля ду на те,
що це од не з не ба га тьох дос туп них на се лен ню ана лі тич них ви дань. З ог ля ду на по -
діл га зет на за галь но ук ра їн ські, об лас ні, місь кі та ра йон ні в цій стат ті пред став ле но,
від по від но, дві об лас ні га зе ти, од на місь ка та од на за галь но ук ра їн ська. Ра йон ні га зе -
ти бу ли від сі я ні че рез не ве ли кий ти раж та, від по від но, зде біль шо го ло каль не по ши -
рен ня.
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2 За даними загальноукраїнського соціологічного моніторингу, у 2006 р. наші громадяни основну частину
вільного часу витрачали на перегляд телепередач (87,4%), читання газет (66,6%) і прослуховування
радіопередач (50,4%) [5, с. 59]. У 2005  р. поменшала кількість людей, що взагалі не читають газет. Як
свідчать результати опитування, більш як половина населення в середньому витрачає на щоденне
читання газет близько години [6, с. 134]. 
3 Тираж загальноукраїнської газети “Дзеркало тижня” становив 51 491 прим., а міської “Львівська газе -
та” – 281 900 прим. 



ЕКОНОМИКА

92

Кон тен т-а на ліз заз на че них ви дань охо пив 4 мі ся ці 2006 р. (з ве рес ня по гру -
день). Спо чат ку пла ну ва лось ана лі зу ва ти ли ше один (осін ній) квар тал, але ми при -
пус ти ли, що кіль кість пуб лі ка цій мо же зрос ти4, ос кіль ки в груд ні ба га то за ро біт чан
по вер та єть ся до до му у зв’яз ку з різ двя но- но во річ ни ми свя та ми, то му бу ло до да но
ще один зи мо вий мі сяць.  

Пе ред тим як пе рей ти до ана лі зу ос нов них груп пуб лі ка цій, вар то зро би ти де -
кіль ка пре лі мі нар них за у ва жень сто сов но реп ре зен та ції тру до вої міг ра ції в пре сі.
Во ни сто су ють ся тер мі но ло гії, що вжи ва єть ся жур на ліс та ми, та ана лі зу  ви ко рис тан -
ня ста тис тич них да них. 

Тер мі но ло гія. Пишучи про  українську трудову міграцію, журналісти доволі рід-
ко вживають такі терміни, як “іммігрант”, “емігрант”, “мігрант” чи “трудовий міг-
рант”. Натомість ними найчастіше використовуються поняття “заробітчани” або
просто “українці” (інколи “наші люди”). “Заробітчанство” є українським означенням
руху за кордон з метою заробити гроші, на “заробітки”, а “заробітчанин/заробітчан-
ка” є відповідником слова “гостьовий робітник” (guestworker, gastarbeiter). Цікавим
є використання виразу “українські нелегали”, що вказує не лише на міграційний дос-
від наших громадян, але й конкретизує такий аспект міграції, як легітимність пере-
тину кордону та перебування в іншій державі. Зустрічається навіть таке далеко не
традиційне означення заробітчан, як “сучасні остарбайтери” (“Високий замок”, № 197,
15.10.06)5. Громадяни приймаючого суспільства виступають як “поляки”, “чехи”,
“португальці” тощо. 

Для ха рак те рис ти ки тру до вих міг ран тів та їх дос ві ду зде біль шо го ви ко рис то ву -
ють ся емо цій но- пе си міс тич ні зво ро ти. Нап рик лад, “зне до ле ні лю ди” (“Екс прес”, 
№ 152, 28.12.06–4.01.07), “тяж кий хліб за ро біт чан” (“Ви со кий за мок”, № 166, 12.09.06),
“заг на ні в глу хий кут без ро біт тя…” (“Ви со кий за мок”, № 197, 25.10.06).

За го лов ки та руб ри ки. Ана ліз за го лов ків та руб рик га зет них пуб лі ка цій вка зує
на те, що по ряд з опи со ви ми та емо цій но- ней траль ни ми наз ва ми (нап рик лад, 
“Ук ра їн ці в Лон до ні” у “Дзер ка лі тиж ня”, № 33, 2.09.06 та “У Єв ро пу на за ро біт ки” в
Екс пре сі, № 139, 26.10–2.11.06, знач на час ти на назв є емо цій ною, при цьо му тон емо -
цій нос ті ко ли ва єть ся від жар тів ли во го та оп ти міс тич но го до від вер то пе си міс тич но -
го. Нап рик лад, “Ма ри ху а на – най кра ща ро бо та для Іва на!” (“Дзер ка ло тиж ня”, № 33,
2.09.06), “Із двір ни ка у міль йо не ри” (“Львів ська га зе та. Віс ник міс та”, 
№ 24, 26.10.06) та “Тяж кий хліб за ро біт чан” (наз ва руб ри ки у “Ви со ко му зам ку”, 
№ 166, 12.09.06), “Ук ра їн ців ви же нуть з Іс па нії?” (Ви со кий за мок, № 166, 12.09.06).   

Статистика. Для ха рак те рис ти ки вжи ван ня ста тис тич них да них у га зе тах на -
веде мо та кі ци та ти  із оп ра цьо ва них на ми пуб лі ка цій: “За не о фі цій ни ми да ни ми, 
з Львів ської об лас ті в Іта лію ви ї ха ло 287 ти сяч жі нок” (“Ви со кий за мок”, № 172,

4 Наше припущення підтвердилось лише частково. За грудень у зазначених газетах з’явилося 19 пу -
блікацій, пов’язаних з цією проблематикою, в порівнянні з 16 – у вересні та 13 – у листопаді, проте у
жовтні з’явилося 20 публікацій. Нам видається, що така “сезонна” тенденція справді існує. Більш точну
картину щодо кількості публікацій могло б дати дослідження протягом року.  
5 Тут і далі в круглих дужках буде робитись посилання на назву і число газети без зазначення автора
публікації.
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20.09.06) та “За не о фі цій ни ми да ни ми, за ме жа ми дер жа ви пра цює близь ко 9 міль -
йо нів ук ра їн ців…” (з ін терв’ю з п. І. Шваб, ме нед же ром Між на род но го пра во за хис но -
го цен тру “Ла Стра да – Ук ра ї на”) (“Екс прес”, № 139, 28–29.11.06). 

Ви ко рис тан ня різ но ма ніт них ста тис тич них да них є од ним з най більш по ши ре -
них при йо мів фор му ван ня со ці аль них уяв лень чи таць кої ау ди то рії сто сов но міг ран -
тів. В умо вах від сут нос ті да них офі цій ної ста тис ти ки жур на ліс ти мо жуть за пов ню -
ва ти брак ін фор ма ції не зав жди дос то вір ни ми або за по зи че ни ми без зазначен ня дже -
ре ла ста тис тич ни ми по каз ни ка ми [2, с. 44]. Най час ті ше це “не о фі цій ні під ра хун ки”
міг ран тів, що про жи ва ють та пра цю ють в тій чи ін шій кра ї ні, про що свід чать дві пер -
ші ци та ти із ви ще на ве де но го пе ре лі ку. Нез ва жа ю чи на те що ук ра їн ські жур на ліс ти
до пус ка ють ви ко рис тан ня та ко го ґа тун ку ста тис тич них ма те рі а лів, во ни не злов жи -
ва ють ни ми (при най мні в на шій ви бір ці). Дру гий спо сіб – це ви ко рис тан ня ста тис -
тич них да них, от ри ма них від спе ці а ліс тів у цій сфе рі. 

От же, жур на ліс ти ще по рів ня но ма ло вда ють ся до вжи ван ня на у ко вої тер мі но -
ло гії та пе ре ві ре них ста тис тич них да них. У пер шо му ви пад ку це приз во дить до ав то -
ма тич но го слі ду ван ня ма со вим по бу то вим і га зет ним штам пам, у дру го му – до оп ри -
люд нен ня сум нів но го ґа тун ку ін фор ма ції без по си лан ня на дже ре ла. Від так ба га то
га зет них ста тей хи бує на по вер хне вий опис си ту а ції; їх ви ко рис тан ня  як ма те рі а лів
для наукового дослідження ви ма гає обе реж нос ті та ве ри фі ка ції. 

Пе рей де мо те пер влас не до пог либ ле но го розгляду га зет них по ві дом лень сто сов -
но об ра ної те ми. При про ве ден ні якіс но го ана лі зу зміс ту пре си ві діб ра но та кі пуб лі -
ка ції: а) ті, наз ва та зміст яких від по ві да ли пред ме ту на шо го дос лід жен ня; б) ті, що
міс ти ли в со бі ка те го рії, ре ле ван тні проб ле мі, – “еміг рант”, “чов ник”, “не ле га ли” то -
що, хо ча са ма пуб лі ка ція мог ла бу ти прис вя че на зов сім ін шій проб ле мі; в) пуб лі ка -
ції, що сто су ва ли ся особ ли вос тей міг ра цій ної по лі ти ки кра їн. 

Та кий під бір ма те рі а лів доз во лив ви ді ли ти дві ос нов ні гру пи пуб лі ка цій: “ук ра -
їн ська еміг ра ція: іс то рія та су час ність” та “тру до ва міг ра ція” з пев ни ми під гру па ми. 

1. “Ук ра їн ська еміг ра ція: іс то рія та су час ність”. Ця гру па вклю чає в се бе та кі
сю же ти: ви їзд ук ра їн ців на пос тій не міс це про жи ван ня за кор дон, по вер нен ня ре пат -
рі ан тів, а та кож пуб лі ка ції, що роз гля да ють ук ра їн ську еміг ра цію в іс то рич но му кон -
тек сті. 

На ве де мо де я кі ци та ти з однієї із стат тей: “Ни ні …за ме жа ми Бать ків щи ни про -
жи ва ють від 10 до 18 міль йо нів ет ніч них ук ра їн ців. Про те, як іс то рич но від бу вав ся
про цес еміг ра ції, та про особ ли вос ті різ них її пе рі о дів…”, “А що мож на ска за ти про
су час них еміг ран тів? Чим від різ ня є мо ся від по пе ред ни ків?”. Для су час ної еміг ра ції,
на дум ку ав то рів, ха рак тер не до мі ну ван ня ін ди ві ду а ліст ських за ро біт чан ських нас -
тро їв, і са ме це не спри яє їх адап та ції до ін шо го се ре до ви ща. Са мі міг ран ти роз гля -
да ють ся як та кі, що заз на ли куль тур но го та со ці аль но го шо ку у зв’яз ку із роз па дом
Ра дян сько го Со ю зу (“Екс прес”, № 110, 21 – 28.09.06).

Ця пуб лі ка ція є ці ка вою тим, що, на на шу дум ку, во на є спро бою по бу ду ва ти міс -
ток між “ста рою” та “но вою” еміг ра ці єю, по ка за ти тяг лість, не пе рер вність іс то рії че -
рез реп ре зен та цію су час ної міг ра ції як сво го ро ду “про дов жен ня” міг ра цій них ру хів
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ук ра їн ців кінця ХІХ – початку ХХ ст. пе ре важ но в США та Ка на ду, а та кож в Пів -
ден ну Аме ри ку та де я кі кра ї ни За хід ної Єв ро пи.   

Нез ва жа ю чи на те, що кіль кість пуб лі ка цій цієї гру пи не чис лен на, її ви ді лен ня
по ка зує, що по ряд з до мі ну ю чим за ро біт чанс твом фун кці о ну ють й ін ші міг ра цій ні
ру хи, зок ре ма ви їзд на пос тій не міс це про жи ван ня та ре пат рі а ція,  хоч і менш по міт -
ні у по рів нян ні з по чат ком та се ре ди ною 90-х рр. ХХ ст.

2. “Тру до ва міг ра ція”. У цьо му ви пад ку йдеть ся про пуб лі ка ції, що сто су ють ся
за ро біт чанс тва (еко но міч ної міг ра ції, ме тою якої є за ро би ти гро ші за кор до ном пе ре -
важ но для пок ра щен ня ма те рі аль но го ста но ви ща сім’ї) та різних йо го ас пек тів.

2.1. Міг ра цій ні стра те гії та пов сяк ден не жит тя міг ран та за кор до ном
Тру до ва міг ра ція вис ту пає од ні єю з еко но міч них стра те гій на се лен ня пос тко му -

ніс тич них кра їн і, нез ва жа ю чи на всі ри зи ки, пов’яза ні з ви їз дом на ро бо ту за кор дон,
за ли ша єть ся до во лі по ши ре ною, особ ли во в За хід но му ре гі о ні Ук ра ї ни. 

Лю ди їдуть на ро бо ту за кор дон пе ре важ но для то го, аби за ро би ти гро ші на жит -
ло, ма те рі аль но під три ма ти сім’ю. Виш тов ху ю чи ми фак то ра ми вис ту па ють, на сам -
пе ред, без ро біт тя та по віль ні тем пи й низька ефективність еко но міч них ре форм.
Про те при чи ни мо жуть бу ти й ін ши ми: так, для од но го з ко рес пон ден тів ві до мої
львів ської га зе ти во ни зву чать таким чи ном: “Дві под ру ги у по шу ках кра щої до лі,
гро шей, ко хан ня еміг ру ють до Лон до на” (“Ви со кий за мок”, № 204, 4–5.11.06). Нез ва -
жа ю чи на те, що це –  ци та та з рецензії на кни гу (точ ні ше, це сю жет кни жки, про яку
йдеть ся в цій публікації), та ка “міг ра ція ду ху” є ре аль ніс тю для на ших гро ма дян. Ін -
ша спра ва, що про це не прий ня то го во ри ти. По їз дка на за ро біт ки з ме тою
накопичен ня гро шей гро мад ською дум кою сприй ма єть ся як нор маль на си ту а ція.
Але час то гро мад ський осуд вик ли ка ють мо ти ви, пов’яза ні з праг нен ням від шу ка ти
та зре а лі зу ва ти се бе че рез по шук кра щої до лі, гро шей і ко хан ня.

Стра те гії ук ра їн ців для  до сяг нен ня “зем лі обі то ва ної” над зви чай но різ но ма нітні.
У пре сі най час ті ше фі гу ру ють та кі спо со би: не ле галь ний пе ре тин кор до ну за пев ну
пла ту, ви ко рис тан ня під роб ле них до ку мен тів, ви їзд за ту рис тич ною ві зою, офор -
млен ня пов но цін них віз, прог ра ми “нав чан ня – ро бо та” (у цій прог ра мі бе руть
участь, як пра ви ло, сту ден ти, а по єд нан ня в ній ро бо ти і нав чан ня дає під ста ви жур -
на ліс там го во ри ти про неї, як про “за ро біт чанс тво по- сту дент ськи”) (“Дзер ка ло тиж -
ня”, № 37, 30.09.06).

Спектр кра їн, в яких пра цев лаш то ву ють ся на ші гро ма дя ни, доволі ши ро кий: це
Ро сія, Поль ща, Че хія, Ні меч чи на, Авс трія, Го ллан дія, Шве ція, Ве ли ка Бри та нія, Іта -
лія, Іс па нія, Пор ту га лія, Із ра їль. Най біль ше пуб лі ка цій про ті чи ін ші ас пек ти жит -
тє ді яль нос ті ук ра їн ських міг ран тів сто су ють ся Поль щі, що зро зу мі ло з ог ля ду на
спе ци фі ку Львів щи ни. 

Ук ра їн ці, за свід чен ням пре си, в біль шос ті ви пад ків ви ко ну ють важ кі фі зич ні ро -
бо ти, як- от сіль сько гос по дар ські – збір по лу ниць, пра ця на по мі до рних план та ці ях,
са пан ня ка пус ти, ви ро щу ван ня ма ри ху а ни (Го ллан дія), збір чор ниці (Шве ція), ро -
бо та в теп ли цях; а та кож лісорубство, пра ця на бу до вах, ро бо та во ді єм, офі ці ан ткою. 

Біль шість з ви ще пе ре лі че них ро біт, зви чай но, не тіль ки не спри яє під ви щен ню
ква лі фі ка ції ро біт ни ків, а, нав па ки, приз во дить до втра ти знач ної кіль кос ті про фе -
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сій них на ви чок. Сьо год ні у сві ті де да лі час ті ше по чи на ють го во ри ти не так про “від -
плив міз ків”, як про “мар ну ван ня міз ків”, і ле в’я ча час тка ук ра їн ців на за кор дон них
рин ках пра ці є яск ра вим то му під твер джен ням. На ші вчи те лі, лі ка рі, ін же не ри то що
са па ють ка пус ту і зби ра ють по лу ни ці, хо ча мог ли б пра цю ва ти за фа хом. 

Ха рак те рис ти ка умов по бу ту і пра ці в га зе тах, як пра ви ло, від сут ня. Во на 
з’яв ля єть ся там, де пот ріб но під си ли ти вра жен ня про дос від пе ре бу ван ня за кор до -
ном (по зи тив ний чи не га тив ний). “Ме ні вда ло ся пот ра пи ти на бруд ний ри нок пра ці
в ін шо му се ли щі (в Пів ден ній Іта лії)... Ро біт ни ки сплять на зас маль цьо ва них мат ра -
цах, ки ну тих на зем лю. І за це пот ріб но пла ти ти 50 єв ро на мі сяць” (“Львів ська 
га зе та”, № 3, 21.09.06). 

Для ана лі зу об ра зу ро бо то дав ця та йо го від но син з тру до ви ми міг ран та ми на ве -
де мо та кі ци та ти: “…Ко ли ме не і мо го то ва ри ша (ук ра їн ських за ро біт чан)  звіль ни -
ли… він (бри га дир Лу їш, Пор ту га лія) по ві до мив нас на три дні ра ні ше (всу пе реч 
во лі пат ро на), ска зав, що за ра хо вує їх як ро бо чі і не на по ля гав, щоб ми в ці дні ви хо -
ди ли на ро бо ту, да ю чи мож ли вість під шу ка ти щось ін ше....” (“Дзер ка ло тиж ня”, 
№ 39, 14.10.06); “…на се ле ний пункт Амен до ла (Іта лія). Це се ло- при вид, у яко му 100%
на се лен ня ста нов лять ра би- ім міг ран ти, за ви нят ком іта лій ки Джу зе пі ни. Ра зом зі
сво їм при я те лем Азі зом во ни во ло да рю ють над ци ми людь ми” (“Львів ська га зе та”, №
3, 21.09.06). 

Вар то за у ва жи ти, що ха рак те рис ти ки об ра зу ро бо то дав ця та опис йо го від но -
сини з міг ран та ми зус трі ча ють ся рід ко. Про те ті опи си, які є в га зе тах, свід чать 
про те, що ро бо то да вець зде біль шо го вис ту пає в об ра зі “чу жо го”, який мо же 
бу ти доб ро зич ли вим “чу жим” (пер ша ци та та) або аг ре сив ним “чу жим” (дру га ци-
та та).  

Спе ци фіч ни ми є опи си від но син між са ми ми ук ра їн ськи ми за ро біт ча на ми. 
У біль шос ті ви пад ків во ни реп ре зен ту ють ся в пре сі як жер тви “чу жих” лю дей та во -
ро жо го се ре до ви ща чи “сво їх” шах ра їв, але май же не зга ду єть ся про те, що ба га то
проб лем мож на бу ло б ви рі ши ти або, при най мні, во ни бу ли б лег ши ми, як що б 
ук ра їн ці во ло ді ли “зрі лою” со ці аль ною ме ре жею. Проб ле ма не так в “ін ди ві ду а ліс -
тич них” тен ден ці ях тру до вої міг ра ції, ко ли за ро біт ча нин їде пра цю ва ти в кра ї ну, де
пра цює йо го/її сес тра, пле мін ник, друг і час то во ни є єди ни ми зна йо мим людь ми в
дер жа ві- ре ци пі єн ті на мо мент при їз ду в кра ї ну та нас туп них двох- трьох мі          ся ців, 
а та кож у сис те мі прак тик про да жу ро біт. Проб ле мою час то ста ють зде біль шо го 
не га тив ні осо бис тіс ні ри си, що їх ук ра їн ці при пи су ють один од но му: “До дай те 
сю ди, чо го грі ха та ї ти, і влас ти ві на шим лю дям заз дрість та пи ха тість. Не од но ра зо во
до во ди лось чу ти від лю дей, кот рі вже не по га но тут (у Го ллан дії) улаш ту ва лись: “Я б
до по міг йо му з ро бо тою. Але сво го ча су си дів без ді ла три мі ся ці, не хай і він 
те пер “по кан ту єть ся” (“Дзер ка ло тиж ня”, № 33, 2.09.06).

2.2. Еко но міч ні та со ці аль ні нас лід ки за ро біт чанс тва
Еко но міч ні нас лід ки за ро біт чанс тва в пре сі зоб ра жу ють ся пе ре важ но 

по зитивно.  “За на ши ми під ра хун ка ми в Ук ра ї ну що річ но над хо дить близь ко трьох
мі льяр дів до ла рів від за ро біт чан…(Ця су ма) ста но вить приб лиз но 10% бюд же ту
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Ук ра ї ни. Що й ка за ти, до по мо га еко но мі ці до сить від чут на” (Ін терв’ю з п. О. Жо -
лу дем, фа хів цем Між на род но го цен тру пер спек тив них дос лід жень) (“Екс прес”, 
№ 1 02, 1–3.09.06). 

Стиль викладу та спо сіб по дан ня ін фор ма ції в пуб лі ка ці ях, що сто су ють ся еко -
но міч них нас лід ків тру до вої міг ра ції, є приб лиз но од на ко вим у всіх ви пад ках.  Жур -
на ліс ти під ра хо ву ють кіль кість за ро біт чан ських гро шей, що над хо дять в Ук ра ї ну, 
і виз на ча ють, нас кіль ки знач ни ми є ці вли ван ня для дер жав но го бюд же ту. Стат ті, що
сто су ють ся еко но міч них нас лід ків, як пра ви ло, не кон цен тру ють ся на ок ре мо-
му ін ди ві ді: до ува ги бе руть ся ли ше за галь ні фі нан со ві по то ки, що пот рап ля ють від
за ро біт чан в еко но мі ку Ук ра ї ни. 

Зов сім ін ший тон та спо сіб по дан ня ін фор ма ції зна хо ди мо у стат тях, що сто су -
ють ся со ці аль них нас лід ків тру до вої міг ра ції. Нап рик лад: “во ни (ді ти) ста ють не -
кон тро льо ва ни ми, приз ви ча ю ють ся до ал ко го лю, си га рет та нар ко ти ків” (“Екс прес”,
№ 139, 28–29.11.06). Не га тив ні змі ни в по ве дін ці ді тей фік су ють ся та кож пе да го га ми
і рет ран слю ють ся в га зе тах: “…Во ни пе рес та ють ці ка ви тись нав чан ням, про гу лю ють
уро ки без по важ них при чин, ста ють аг ре сив ни ми. Те пер по да вай їм прес тиж ні шко -
ли та ВНЗ, а рі вень знань не має зна чен ня” (“Екс прес”, № 139, 28–29.11.06). Ді ти за -
ро біт чан “заз ви чай за ли ша ють ся у ко гось із ро ди чів, нап рик лад, у ді ду ся, ба бу сі, бра -
та…су сі дів…Не рід ко пра цю під літ ків  ста рень кі “опі ку ни” ви ко рис то ву ють у сіль -
сько му гос по дарс тві, при цьо му ніх то не пе рей ма єть ся, чи не шко дить це здо ров’ю
ди ти ни” (“Екс прес”, № 139, 28–29.11.06). “...Дів чат ка, за ли ше ні на та та, пе ре жи ва ють
особ ли вий стрес. Во ни не мо жуть по ді ли ти ся з бать ком сво ї ми під літ ко ви ми проб -
ле ма ми” (“Ви со кий за мок”, № 172, 20.09.06).  

На ве де ні ци та ти свід чать про те, що внас лі док за ро біт чанс тва, на дум ку жур на -
ліс тів, най біль ше страж да ють ді ти. Їх цін ніс ні орі єн та ції та по ве дін ко ві мо де лі змі -
ню ють ся, як пра ви ло, в гір ший бік. Час то ці ді ти за ли шаються без на леж них опі ку -
нів, що збіль шує ри зик пот ра пи ти під не га тив ні впли ви со ці аль но го се ре до ви ща. 

Вар то звер ну ти ува гу на та кі за го лов ки та ци та ти з тек сту, що зус трі ча ють ся най -
час ті ше: “А ма ма в Іта лії” (“Ви со кий за мок”, № 172, 20.09.06), “А ма ма на за ро біт ках”
(“Екс прес”, № 139, 28–29.11.06), “Та ких Анд рі їв, ма ми яких на за ро біт ках, в Ук ра ї ні
ти ся чі” (“Ви со кий за мок”, № 172, 20.09.06).

Час те зга ду ван ня міг ран ток- ма те рів пов’яза не, по- пер ше, із де да лі біль шою “фе -
мі ні за ці єю” міг ра ції. За да ни ми со ці о ло гіч них мо ні то рин гів, се ред тих, хто ви їж джає
на за ро біт ки за ме жі Ук ра ї ни, жін ки становлять 50,5%  [8, c. 364]. Вар то за у ва жи ти,
що ста те ва струк ту ра кон тин ген ту тру до вих міг ран тів за ле жить від кра ї ни ви їз ду.
Нап рик лад, з Ук ра ї ни до Іта лії в кін ці 1990-х рр. ви їж джа ли на за ро біт ки пе ре важ но
жін ки, а на за ро біт ки в Ро сію їз ди ли го лов ним чи ном чо ло ві ки. Про те в тор гів лі про -
мис ло вим то ва ра ми, про дук та ми то що до мі ну ють жін ки, кот рі їз дять у Мос кву, ін ші
ро сій ські міс та на день- два і по вер та ють ся на зад [9, c. 279–280]. 

По- дру ге, ця си ту а ція спри чи няє змі ни у сфе рі сі мей них від но син, зок ре ма ген -
дер них та ро ле вих, що теж ві доб ра же но у ви щезга ду ва них публікаціях. Матеріали 
з ці єї проб ле ма ти ки пишуться в тра ди цій но му ген дер но му дис кур сі. Во ни ли ше 
фік су ють змі ни в пев них сте ре о ти пах, але не спри я ють їх по до лан ню. Як правило, 
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це пев на фор ма зас те ре жен ня чи на віть осу ду жі нок: мов ляв, от що ро бить ся з 
діть ми, по ки ма ма на за ро біт ках. Як що ма ти по ї ха ла, то в пов них сім’ях до ма 
за ли ша єть ся бать ко, що мав би в пер шу чер гу нес ти від по ві даль ність за ді тей. 
Про те в біль шос ті ви пад ків він не пе ре би рає ви хов ну та ін ші фун кції, які ви ко ну-
вала жін ка сто сов но ді тей. Як ба чи мо, як що ма ти є ре аль но від сут ньою, то бать ко –
зде біль шо го “умов но від сут нім”. “Фе но мен від сут ньо го бать ка” – пов не уник нен ня
чо ло ві ком участі в сі мей но му жит ті – з’явив ся внас лі док ген дер ної по лі ти ки в  Ра -
дян сько му Со ю зі.  Дек ла ру ван ня рів нос ті ста тей і від так ак тив но го за лу чен ня жі нок
у сус піль не ви робниц тво поз ба ви ло чо ло ві ків пра ва ви ко ну ва ти роль єди но го сі мей -
но го го ду валь ни ка, що спри чи ни ло, зок ре ма, кри зу мас ку лін нос ті (тоб то су пе реч ли -
вість ро зу мінь мас ку лін них ро лей, що уск лад нює про цес ген дер ної іден ти фі ка ції)
[10, с. 425]. За ро біт чанс тво “з жі но чим об лич чям” за ро ки не за леж нос ті ще більш по -
си ли ло кри зу мас ку лін нос ті та за гос три ло проб ле му “від сут ньо го” бать ка. Він уже не
є єди ним го ду валь ни ком сім’ї і не за без пе чує та кож ви хов ну та емо цій но- екс пре сив -
ну фун кції сто сов но ді тей, то му що це вва жа єть ся “жі но чою спра вою”. Від по від но,
діть ми опі ку ють ся ба бу сі, сес три, су сід ки то що.  

Крім цьо го, уся до маш ня ро бо та час то пе рек ла да єть ся на пле чі ді тей, особ ли во
дів чат, зно ву ж та ки то му, що це вва жа єть ся пре ро га ти вою жін ки: “Крім то го (дів чат -
ка) ви ко ну ють усю хат ню ро бо ту” (“Ви со кий за мок”, № 172, 20.09.06).  

От же, од ним із нас лід ків ре аль ної від сут нос ті ма те рі та “умов но від сут ньо го
бать ка” є де да лі біль ше руй ну ван ня сі мей них від но син, а та кож, від по від но, сте-
ре о ти пів, згід но з яки ми жін ка ви ко нує ви хов ну, “до маш ню” фун кцію. Для сус -
пільства за га лом це теж бо лю чий про цес, ос кіль ки йо го ре аль ни ми нас лід ка ми 
час то є позбавлені батьківського піклування ді ти, схиль ні до асо ці аль ної по ве дін-
ки. Про те ві доб ра жен ня цих но вих ре а лій у пре сі здій сню єть ся в рус лі тра ди цій них 
ген дер них від но син, з опи сом чіт ко го роз по ді лу ро лей та фун кцій між чле на ми 
ро ди ни, що, звіс но, спри яє зміц нен ню сте ре о ти пів про “до маш ню” фун кцію жін ки. 

Яви ще за ро біт чанс тва ві доб ра же не і в су час ній ук ра їн ській куль ту рі. Стат тя про
ви пуск “Екс пре су” із до дат ком “Іс пан ські но ви ни” за кін чу єть ся такими сло ва ми: “Це
га зе та для Вас і про Вас. Нам не  бай ду жі Ва ші труд но щі й проб ле ми…” 
(“Екс прес”, № 134, 16–23.11.06). Є і “му зи ка для за ро біт чан” (“Екс прес”, № 132,
10–12.11.06), реп ре зен то ва на збір кою “Чу жи на” і лі те ра ту ра. “Стиль но – про жит тя
міг ран тів” – це наз ва стат ті, в якій йдеть ся про кни гу “36 пі сень про жит тя” му зич -
но го про дю се ра Бі- Бі- Сі К. Хін ку ло вої (“Ви со кий за мок”, № 204, 4–5.11.06).  По я ва лі -
те ра тур них, му зич них то що жан рів “про за ро біт чан” і “для за ро біт чан” є оз на кою то -
го, що цей фе но мен знай шов своє ві доб ра жен ня і в куль тур но му жит ті на шо го 
сус пільс тва. Та ким чи ном, опи си за ро біт чанс тва пос ту по во пе ре хо дять від пере дусім
еко но міч них ас пек тів до по ка зу йо го со ці аль но го та куль тур но го ви мі рів.  

Ре лі гій ні ор га ні за ції ві діг ра ють знач ну роль у жит ті тру до вих міг ран тів та їх рід -
них (нап рик лад, в Іта лії). Про те в пре сі за чо ти ри мі ся ці не бу ло пуб лі ка цій, які б
сто су ва ли ся ці єї проб ле ма ти ки, за ви нят ком “Мо лит ви про міг ран та”, в якій йдеть -
ся про те, що УГКЦ виз на ла пер шу не ді лю по Різ дві Днем міг ран та (“Екс прес”, 
№ 152, 28.12.06–4.01.07). 
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2.3.  Кри мі нал та міг ра ція 
Публікації ці єї під гру пи рід ко пок ли ка ють ся на міг ран тів у за галь них ри сах.

Суб’єк тів опи сів та кон текст, як пра ви ло, на ма га ють ся іден ти фі ку ва ти яко мо га точ -
ні ше. Тру до ві міг ран ти роз гля да ють ся і як жер тви (біль шість пуб лі ка цій), і як учас -
ни ки кри мі наль них дій [5, с.  249]. У пре сі фік су ють ся ви пад ки вбивств тру до вих
міг ран тів, зник нень без віс ті, пог ра бу вань, шах райс тва то що. Заг ро зі час то під да ють -
ся і ді ти тру до вих міг ран тів.  

Міг ран ти час то ги нуть, по вер та ю чись до до му. “…Най час ті ше за ро біт чан вби ва -
ють, ко ли во ни із за роб ле ни ми гро ши ма та ре ча ми по вер та ють ся на бать ків щи ну. Їх -
ні тру пи зна хо дять на ав тос тра дах не по да лік кор до нів. Се ред ній вік за гиб лих за кор -
до ном бу ко вин ців (в стат ті йдеть ся про за гиб лих за ро біт чан з Чер ні вець кої об лас ті.
– В. В.) – 25–35 ро ків, се ред них – 8 жі нок. За офі цій ни ми да ни ми, у 2006 р. за кор -
до ном за ги ну ло 29 бу ко вин ців” (“Ви со кий за мок”, № 205, 6.11.06). Знай ти вбивць, як
пра ви ло, ду же склад но, і біль шість та ких зло чи нів так і за ли ша єть ся не роз кри ти ми. 

Ба га то за ро біт чан зни кає за кор до ном без віс ті. Час ти на з них пот рап ляє до 
“ру к” тор гів ців “жи вим то ва ром”, при чо му заг ро за пот ра пи ти в рабс тво є ви со кою як
для жі нок, так і для чо ло ві ків. “Як що ра ні ше тор гу ва ли жін ка ми, яких ви ко рис то ву -
ва ли як сек с-ра бинь та су ро гат них ма те рів, то ни ні вдві чі час ті ше пот рап ля ють до
рабс тва чо ло ві ки. Їх ня до ля за кор до ном  – це раб ська пра ця у важ ких умо вах та
участь у вій сько вих кон флік тах” (“Екс прес”, № 115, 3–4.10.06).   

Ос кіль ки ба га то з тру до вих міг ран тів їде, ви ко рис то ву ю чи, нап рик лад, ту рис -
тич ні ві зи, то знай ти зго дом їх слі ди май же не мож ли во. Час ти на з них пот рап ля ють
до рук тор гів ців “жи вим то ва ром”, час то ли ше то му, що пра цю ють не ле галь но. 

Гра біж на до ро гах (нап рик лад, на па ди на тран спорт, що пе ре во зить гро ші та па -
кун ки з-за кор до ну), при чо му як в Ук ра ї ні, так і за кор до ном, та ре ке тирс тво є най -
більш пошире ни ми зло чи на ми сто сов но за ро біт чан.

Ду же по ши ре ним є шах райс тво на всіх ета пах тру до вої міг ра ції, по чи на ю чи від
про це су ви їз ду за кор дон, по шу ку ро бо ти і за кін чу ю чи по вер нен ням до Ук ра ї ни. Це
і “фір ми”, що за 1200 єв ро дос тав лять в будь- я ку кра ї ну Єв ро пи, і ок ре мі по се ред ни -
ки, що зай ма ють ся не ле галь ним пе ре ве зен ня ми, і “пра цев лаш то ву ва чі”.

Міг ран ти в прий ма ю чій кра ї ні на ба га то час ті ше ста ють жер тва ми, ніж її гро ма -
дя ни, ос кіль ки є більш ураз ли ви ми в пра во во му та со ці аль но му від но шен ні, а на яв -
ність гро шей та ре чей ро бить їх більш при ваб ли ви ми для зло чин ців, нап рик лад, під
час по вер нен ня до до му [5, c. 250]. 

Не без пе ці час то під да ють ся і ді ти за ро біт чан. Ін ко ли ук ра їн ські міг ран тки 
хо чуть заб ра ти до се бе ді тей будь- я ки ми спо со ба ми, в то му чис лі не від ки да ють і 
не ле галь ний, і тим са мим на ра жа ють їх на знач ну не без пе ку. “При кор дон ни ки 
заз на ча ють, що це да ле ко не пер ша спро ба (в цій стат ті йдеть ся про спро бу 
пе ре ти ну кор до ну дво ма дів ча та ми, що ма ли фаль ши ві до ку мен ти і їха ли до ма те рів,
які пра цю ва ли в Іс па нії та Іта лії – В. В.) ук ра їн ських за ро біт ча нок не ле галь но 
заб ра ти до се бе сво їх ді тей. Фік су ва ли ся й ви пад ки, ко ли та кі ді ти піс ля пе ре ти ну
кор до ну пот рап ля ли не до сво їх ма тусь, а в за кор дон ні бор де лі. Ад же ко ли ди ти на за



99

під роб ле ни ми до ку мен та ми пе ре ти нає дер жкор дон, її по даль шу до лю 
прос тежи ти май же не мож ли во” (“Ви со кий за мок”, № 177, 27.09.06). 

Знач но мен ше пуб лі ка цій за фік со ва но про ук ра їн ців, що бе руть участь у тих чи
ін ших про ти за кон них ді ях. Во ни зай ма ють ся пе ре ве зен ням не ле га лів, тор гів лею
людь ми, гра бун ка ми то що. Час від ча су з’яв ля ють ся до пи си про те, що з яко їсь кра -
ї ни де пор то ва ні ук ра їн ські не ле га ли. За сво єю сут тю ці дії є про тип рав ни ми сто сов -
но за ко но давс тва як прий ма ю чої, так і влас ної кра ї ни. Про те кіль кість ук ра їн ців, що
ви ко рис то вують не зов сім чес ні стра те гії про ник нен ня в пев ну кра ї ну та не ле галь но
пра цев лаш то ву ють ся, є нас тіль ки ве ли кою, що на про тип рав но му ас пек ті цьо го яви -
ща в пре сі силь но й не ак цен ту єть ся. Це са ме сто су єть ся й дріб ної кон тра бан ди або
“чов ни карс тва”, що дав но ста ло стра те гі єю еко но міч но го ви жи ван ня, особ ли во для
жи те лів при кор дон них ра йо нів.           

2.4. Міг ра цій на по лі ти ка дер жав
Ця під гру па пуб лі ка цій ви ко нує перш за все ін фор ма цій ну фун кцію і вклю чає у

се бе до пи си, що сто су ють ся змін у міг ра цій ній та, зок ре ма, ві зо вій по лі ти ці ок ре мих
дер жав що до ук ра їн ських гро ма дян. Тут мож на ви ді ли ти такі скла до ві: ві зо ву по лі -
ти ку та особ ли вос ті міг ра цій но го за ко но давс тва кра їн.   

2.4.1. Ві зо ва по лі ти ка. Для ана лі зу ці єї під гру пи на ве де мо най більш ха рак тер ні
те ми та ци та ти в га зе тах. Пре са по ві дом ля ла, що з лис то па да 2006 р. при йом за я вок
на от ри ман ня віз до Ве ли кої Б ри та нії здій сню єть ся вик люч но в ре жи мі on- li ne
(“Львів ська га зе та. Віс ник міс та”. № 11, 9.10.06). У га зе тах час то порушу єть ся пи тання
про роз ши рен ня Шен ген ської зо ни та наслідки цьо го роз ши рен ня для ук ра їнців.
Пе ре ва ги роз ши рен ня ці єї зо ни для на ших гро ма дян ха рак те ри зу ють ся та ким чи -
ном: “Те пер бу де єди на ві за – ска жі мо, ви мо же те от ри ма ти чесь ку ві зу і з нею 
по ї ха ти до Ні меч чи ни… Це дасть мож ли вість ак тив ні ше і віль ні ше по до ро жу ва ти
кра ї на ми Єв ро со ю зу” (“Екс прес”, № 144, 8–9.12.06). Про те, як зго дом ви я ви ло ся,
“спро щен ня Єв ро со ю зом ві зо во го ре жи му з Ук ра ї ною мо же за тяг ну тись … до 
2013 ро ку… а са мі ві зи ви да ва ти муть ок ре мим ка те горіям лю дей” (“Екс прес” № 144,
8–9.12.06). 

Ін фор ма ція про змі ни у ві зо вій по лі ти ці ок ре мих дер жав що до ук ра їн ських гро -
ма дян реп ре зен то ва на пуб лі ка ці єю про прий нят тя за я вок на от ри ман ня віз до Ве ли -
кої Б ри та нії в ре жи мі on- li ne. Роз ши рен ня Шен ген сько го прос то ру мо же спра ви ти
не а би я кий вплив на нап рям ки міг ра цій них по то ків з Ук ра ї ни.  Нез ва жа ю чи на пев -
ні ус пі хи, до сяг ну ті на пе ре мо ви нах з кра ї на ми ЄС сто сов но спро щен ня ві зо вої про -
це ду ри для на ших спів віт чиз ни ків, пе ре січ ним ук ра їн цям до во дить ся про хо ди ти
“дов гу до ро гу у ві зо вих дю нах”, де склад ний та ма лоз ро зу мі лий про цес  от ри ман ня
ві зи час то по єд ну єть ся із зне важ ли вим став лен ням до на ших гро ма дян (“Дзер ка ло
тиж ня”,  № 43, 11–17.11.06).

2.4.2.Особ ли вос ті міг ра цій ної по лі ти ки різ них кра їн. Пуб лі ка ції ці єї гру пи по -
дають ін фор ма цію про особ ли вос ті чи змі ни в міг ра цій ній по лі ти ці різ них дер жав,
що мо жуть сто су ва ти ся ук ра їн ських тру до вих міг ран тів. Нап рик лад: “Поль ща ле -
галі зує ук ра їн ських за ро біт чан” (“Ви со кий за мок”,  № 168, 14–20.09.06), “у Ро сії 



ЕКОНОМИКА

100

вво дять об ме жен ня на кіль кість тру до вих міг ран тів із кра їн СНД” (“Екс прес” № 129,
3–5.11.06).

Та ким чи ном, тру до ва міг ра ція су час них ук ра їн ців не сприй ма єть ся жур на ліс та -
ми по зи тив но (за ви нят ком ви со кої оцін ки знач них фі нан со вих вли вань у бюд жет
кра ї ни). За ро біт чанс тво роз гля да єть ся як заг ро за для суб’єк та, при чо му пот рій на:
по- пер ше, на ета пі під го тов ки до ви їз ду, а са ме ви роб лен ня до ку мен тів, доз во лів,
кон так тів з різ ни ми фір ма ми, час то сум нів ни ми то що. По- дру ге, як ком плекс ри зи -
ків, пов’яза них із пе ре бу ван ням за кор до ном (шах райс тво, важ ка пра ця, об ман, 
гра бу нок то що). По- тре тє, піс ля по вер нен ня до до му за ро біт ча ни сти ка ють ся із 
за нед ба ни ми діть ми, роз па дом сім’ї, від сут ніс тю мож ли вос ті знай ти нор маль ну 
ро бо ту  то що. 

За ро біт чанс тво де да лі біль ше ви хо дить за рам ки ли ше еко но міч них ха рак те рис -
тик і по чи нає фі гу ру ва ти в пре сі та кож у со ці аль них і куль тур них дис кур сах, зай ма -
ю чи свою ок ре му ні шу. 

Тру до ві міг ран ти опи су ють ся пе ре важ но в кон тек сті їх еко но міч них прак тик у
кра ї ні пе ре бу ван ня: це ви ко ну ва на ро бо та, ста тис ти ка (зар плат ня, приб лиз на кіль -
кість тру до вих міг ран тів у тій кра ї ні). Ін ко ли фі гу рує опис са мої кра ї ни, її при ро ди,
лю дей, тра ди цій. Пе ре важ но це сто су єть ся від да ле них, до пев ної мі ри “ек зо тич них”
для нас дер жав (Го ллан дії, Шве ції).    

За ро біт ча ни, в пер шу чер гу, сприй ма ють ся як “жер тви” склад них еко но міч них
обс та вин: без ро біт тя, не вип ла ти зар плат ні то що. Ви ну ват цем та кої си ту а ції в біль -
шос ті ви пад ків є дер жа ва. Для ха рак те рис ти ки тру до вих міг ран тів та їх дос ві ду ви -
ко рис то ву ють ся пе ре важ но емо цій но- пе си міс тич ні зво ро ти. Час то пуб лі ку ють ся
матеріали, в яких міг ран ти опи су ють ся як жер тви шах ра їв та ре ке ту, ін ко ли та кож
тор гів ців “жи вим то ва ром”.  

За ро біт ча нин – це “від сут ня” фі гу ра в пер шу чер гу для сім’ї, а та кож у со ці аль -
но му прос то рі, перш за все ло каль но му, а її/йо го “при сут ність” від чу ва єть ся че рез
ма те рі аль ні над ход жен ня в сім’ю та опо се ред ко ва но – в дер жав ну еко но мі ку. “Від -
сут ність” за ро біт чан в кон тек сті со ці аль них нас лід ків роз гля да єть ся пе ре важ но не -
га тив но. Та ка “від сут ність” зде біль шо го ін ди ві ду а лі зу єть ся (че рез реп ре зен та цію на
прик ла дах кон крет них дос ві дів) та за суд жу єть ся. 

Та ким чи ном, ана ліз реп ре зен та цій ук ра їн ської тру до вої міг ра ції в пре сі є важ -
ли вим ас пек том у дос лід жен ні проб ле ма ти ки ук ра їн сько го за ро біт чанс тва, ос кіль ки
по ка зує, які са ме об ра зи про по ну ють ся чи таць кій ау ди то рії. Їх зак ріп лен ня спри яє
фор му ван ню пев но го ти пу ма со вих сус піль них сте ре о ти пів та со ці аль них нас та но в
сто сов но цьо го яви ща і мо же бу ти, за пев них обс та вин, фак то ром, що про во кує той
чи ін ший тип по ве дін ки. Са ме то му по даль ший ана ліз мас- ме дій них ма те рі а лів як
по туж них твор ців со ці аль ної ре аль нос ті є до ціль ним та пер спек тив ним зав дан ням
для со ці о ло гів.         
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