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Легкий В.И. Особенности ретроспективной динамики занятости 
населения в трудоизбыточном регионе 

Осуществлен анализ ретроспективной динамики занятости населения в трудо-
избыточном регионе, очерчены ее особенности. Установлено несоответствие оценок 
рынка труда по официальным данным масштабам реальных процессов, которые име-
ют место в этой сфере исследуемого региона. Предложены мероприятия, реализация 
которых позволит улучшить ситуацию. 

Ключевые слова: ретроспективная динамика, занятость населения, трудоизбы-
точный регион. 

Legkyi V.І. The features retrospective dynamics of the employment of 
the population in the overwork region 

The analysis of the retrospective dynamics of the employment of the population in a 
overwork region is carried out. Its features are outlined. Disparity of the estimations of la-
bour-market from official data to the scales of the real processes are set, which take place 
in this sphere of the investigated region. Measures realization of which will allow to 
improve a situation are offered. 

Keywords: retrospective dynamics, employment of the population, overwork region. 
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РЕГІОНАЛЬНА СІМЕЙНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ: ЗАВДАННЯ, 
МОНІТОРИНГ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 

Проаналізовано сучасні проблеми сім'ї. Окреслено завдання регіональної сі-
мейної політики України, визначено показники її моніторингу. Здійснено типізацію 
регіонів України за складом та інтенсивністю прояву загроз соціальної безпеки та 
типізацію регіонів України за станом соціальної напруженості у сім'ях. Обґрунтова-
но, що ці типізації мають враховуватись під час розроблення заходів регіональної сі-
мейної політики, спрямованих на забезпечення соціальної безпеки. 

Ключові слова: регіональна сімейна політика, моніторинг, типізація, заходи, 
соціальна безпека. 

В Україні на сучасному етапі виникло складне переплетіння впливу 
нових ринкових умов господарювання, національних традицій, соціальної та 
демографічної криз, що закладає певні тенденції трансформації сім'ї. Загалом 
можна стверджувати, що інститут сім'ї продовжує виконувати свої специфіч-
ні функції, однак існують певні соціально-демографічні явища, які свідчать 
про певні несприятливі умови існування сім'ї. Останні в межах України ма-
ють специфічні регіональні особливості. 

В умовах, що склалися, саме регіональна сімейна політика покликана 
не лише сприяти вирішенню проблем, які негативно впливають на функці-
ональні можливості сімей, але насамперед повинна спрямовуватись на попе-
редження виникнення напруженості у сім'ях, яка створює несприятливе соці-
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ально-економічне середовище розвитку регіонів та поглиблює трансформа-
ційні процеси у сім'ях. 

Основні аспекти регіональної політики України розглянуто у працях 
М. Долішнього, Б. Данилишина, Я. Жаліла, Б. Кваснюка, В. Керецмана, 
М. Козоріз, Е. Лібанової, В. Мікловди, Я. Олійника, С. Пирожкова, Д. Сте-
ченка, М. Чумаченка, В. Симоненка, З. Варналія, В. Поповкіна, В. Семино-
женка та ін. Необхідність розроблення регіональної сімейної політики випли-
ває із неоднорідності та нерівнозначності розвитку сім'ї у різних регіонах. 

Основними завданнями регіональної сімейної політики, на нашу думку, є: 
● формування позитивного ставлення громадян до утворення та збереження 
сім'ї у її традиційних проявах; 

● розроблення та впровадження механізму підтримки різних категорій сімей, 
враховуючи соціально-економічні умови регіону проживання, створення 
правових передумов для повноцінного функціонування кожної сім'ї; 

● удосконалення системи надання будь-якої допомоги сім'ям, які перебувають або 
потрапили у складні життєві обставини, поліпшення якості соціальних послуг; 

● всебічне зміцнення правових, моральних та матеріальних засад сімейного 
життя, враховуючи регіональні особливості функціонування сім'ї; 

● підвищення рівня економічної активності та самостійності сімей в усіх регі-
онах країни, оптимізації їх соціального захисту, передусім тих, що мають дітей. 
На жаль, на сьогодні сім'я залишається одним із найменш захищених у 

соціально-економічному плані осередків суспільства, що негативно позначається 
на демографічній ситуації в Україні, організації вільного часу, дозвілля тощо. 

Найболючішими проблемами сім'ї практично в усіх регіонах країни 
залишаються житлово-побутова невлаштованість та низький прибуток біль-
шості сімей. Звичайно, що обов'язковими умовами у їх вирішенні є не тільки 
активна участь сімей у виконанні своєї соціальної ролі, а й допомога держави 
та органів регіонального управління, що може стати основою реалізації кон-
цепції регіональної сімейної політики, яка забезпечить надання соціально-
психологічної, психолого-педагогічної, медичної, юридичної та інших видів 
соціальної допомоги сім'ї, здійснення соціальної профілактики, охорони 
шлюбу, материнства, батьківства, дитинства [2]. 

Для розроблення найбільш ефективних заходів для покращення стано-
вища сімей у регіональній сімейній політиці та виявлення її впливу на проце-
си, що відбуваються у сім'ях, доцільно розробити систему моніторингу, яка 
охоплювала б усі досліджувані регіони. Постійний моніторинг базових по-
казників, що характеризують розвиток сім'ї, дасть змогу застосовувати 
найбільш ефективні та дієві заходи в сфері регіональної сімейної політики. 

Розроблення подібної системи моніторингу проводиться у європейсь-
ких країнах. Наприклад, експерти Європейської Економічної Комісії також 
відзначали необхідність розроблення єдиної бази даних для усіх країн, що 
дозволила б здійснювати моніторинг сімейної політики. Було запропоновано 
базу даних за розділами: 

● фінансова допомога сім'ям: 1) сімейна допомога; 2) гранти на освіту; 3) суб-
сидії на житло, спеціальні цільові позики певним категоріям сімей; 4) подат-
кові пільги сім'ям з дітьми; 
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● політика з допомоги жінкам у здійсненні їх подвійної ролі: 1) відпустки ма-
терям і батькам у зв'язку з народженням і вихованням дітей; 2) спеціальні 
пільги жінкам у сфері зайнятості (робота вдома, неповний робочий час, гнуч-
кий графік роботи тощо); 3) розвиток системи дошкільної освіти; 

● політика допомоги самотнім батькам: 1) особливі пільги в забезпеченні дитя-
чими дошкільними установами; 2) фінансова допомога; 

● політика підвищення стабільності сімей: 1) регулювання мінімального віку 
вступу до браку; 2) законодавче регулювання розлучень; 

● політика планування сім'ї: 1) забезпечення засобами контрацепції; 2) політи-
ка в сфері абортів [6]. 
У нашому дослідженні, для виявлення впливу регіональної сімейної 

політики на попередження негативних соціально-економічних наслідків 
трансформації сім'ї в моніторингу доцільно взяти показники, які характеризу-
ють основні регіональні та загальнодержавні проблеми сім'ї, серед яких 
найбільш актуальними є: 

1) проблеми, пов'язані з матеріальними труднощами. Це головна проблема 
більшості сімей. Держава перебуває в стані кризи, заробітна платня не 
відповідає потребам елементарного відтворення робочої сили, припинен-
ня діяльності підприємств призводить до безробіття, безробіття – до зу-
божіння широких верств населення, зубожіння – до відчаю, злочинності, 
алкоголізму і наркоманії; 

2) алкоголізм, пияцтво одного чи кількох її членів; 
3) безробіття одного з членів сім'ї. Проблема безробіття найбільш гостро 
постає перед сільськими жителями, жителями невеликих і середніх міст; 

4) наркоманія [5]. 
За основні моніторингові показники ефективності та необхідності зас-

тосування регіональної сімейної політики для покращення соціальної напру-
женості та безпеки у регіонах можна використати дані офіційної статистики, 
які доцільно об'єднати у кілька блоків: 

1) показники соціально-економічного розвитку сім'ї: середньомісячні за-
гальні доходи на одного члена сім'ї (зокрема рівень бідності обчис-
люється Інститутом демографії та соціальних досліджень НАН України 
на основі матеріалів Держкомстату [4]) за регіонами; середньомісячні су-
купні витрати (зокрема на харчування, непродовольчі товари та ін. цілі 
(освіту, медичні послуги, оплату комунальних послуг)) за регіонами; 
зайнятість та рівень безробіття за регіонами; споживання продуктів хар-
чування різними типами сімей за регіонами; забезпеченість житлом сі-
мей за регіонами; 

2) показники демографічного розвитку сім'ї: кількість шлюбів (коефіцієнт 
шлюбності) за регіонами; кількість народжень (коефіцієнт народжува-
ності) за регіонами; коефіцієнт смертності за регіонами; 

3) показники девіантних проявів функціонування сім'ї: рівні алкогольної 
залежності членів сімей за регіонами; рівні наркотичної залежності чле-
нів сімей за регіонами; кількість дітей сиріт та соціальних сиріт за регі-
онами; кількість розлучень (коефіцієнт розлучуваності) за регіонами; ко-
ефіцієнт смертності за основними причинами та класами хвороб, зокре-
ма від самогубств та розладів психіки; рівні дитячої смертності; кількість 
абортів за регіонами; кількість ВІЛ інфікованих та хворих на СНІД за ре-
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гіонами; кількість хворих на туберкульоз, венеричні захворювання та ін. 
соціально небезпечні недуги; кількість інвалідів; кількість зареєстрова-
них злочинів, зокрема вчинених неповнолітніми; рівні домашнього на-
сильства; 

4) показники соціально-техногенної безпеки членів сімей: кількість працю-
ючих у шкідливих умовах праці за регіонами; кількість постраждалих та 
загиблих від виробничого травматизму за регіонами; кількість постраж-
далих та загиблих від побутового травматизму за регіонами; кількість 
постраждалих та загиблих від екологічних лих та катастроф. 
Для уникнення однобічної оцінки впливу сім'ї на стан соціальної нап-

руженості та удосконалення заходів регіональної сімейної політики, раці-
онально періодично використовувати експертне опитування стану та умов 
функціонування сім'ї, а також проводити соціологічні опитування серед сі-
мей. Проводити соціологічне дослідження доцільно в усіх областях країни, 
обов'язково охоплюючи сім'ї, що проживають у міській та сільській місцевос-
тях, з різним складом членів сім'ї (сім'ї з дітьми, багатодітні та без дітей, оди-
нокі) та різним соціальним статусом (сім'ї працівників, службовців, пенсіоне-
рів, студентів та ін.). 

На рівні села чи малого міста, доцільно періодично проводити обсте-
ження проблемних сімей. Таке обстеження може проводити спеціально утво-
рений орган соціальної опіки та допомоги родинам, або ж працівники відді-
лів та управлінь райдержадміністрацій, керівники територіальних громад та 
депутати районних та місцевих рад. Здійснювати інспектування сімей, які от-
римують різні види державної допомоги можна, також через управління пра-
ці та соціального захисту населення [3]. 

Основною роллю регіональної сімейної політики стає забезпечення 
регіональної соціальної безпеки сім'ї у регіонах, що забезпечується дос-
татньою кількістю соціальних благ та гарантій для сім'ї у регіонах. 

Доцільно також здійснити типізацію регіонів за рівнем соціальної нап-
руженості у сім'ях, а відповідно і станом соціальної безпеки, оскільки відомо, 
що рівень матеріального достатку не завжди однозначно позитивно впливає 
на розвиток сім'ї. Оскільки регіони, де сім'ї мають вищі матеріальні доходи, 
проявляють також і вищі рівні девіантної поведінки у сімейному середовищі. 
І навпаки, у регіонах, де родинам потрібно докладати набагато більше зу-
силь, щоб забезпечити сім'ю, рівні девіацій та соціальної напруженості мо-
жуть бути істотно нижчими. 

Здійснюючи регіональний аналіз індикаторів загроз соціальної безпе-
ки за інтенсивністю поширення та темпами їх зростання, О.О. Штельмах [7] 
виділив три типи регіонів України: регіони, де поширення соціальних нега-
раздів істотно не загрожує регіональній соціальній безпеці; регіони, де соці-
альні негаразди мають гірші за середні в Україні негативні значення і істотно 
впливають на регіональну соціальну безпеку; регіони, де соціальні негаразди 
зумовлюють низький рівень регіональної соціальної безпеки. Проводячи ти-
пізацію регіонів України за складом та інтенсивністю прояву загроз соціаль-
ної безпеки, автор виділив п'ять типів регіонів: 
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1) м. Київ, де рівень соціальної безпеки є найвищим і всі індикатори загроз 
соціальної стабільності мають найнижчі рівні свого прояву; 

2) Донецька, Луганська, Дніпропетровська, Запорізька області, основними 
загрозами регіональної соціальної безпеки в яких є критичний рівень по-
ширення злочинності та соціальних хвороб, депопуляція населення, його 
старіння, неконтрольовані трудові міграції, низький рівень добробуту 
населення, значна поляризація населення за доходами; 

3) Харківська, Одеська області та АР Крим, загрозами регіональної соці-
альної безпеки в яких є низький рівень життя населення, значне поши-
рення соціальних хвороб, депопуляція населення; 

4) Вінницька, Житомирська, Київська, Кіровоградська, Миколаївська, Пол-
тавська, Сумська, Херсонська, Черкаська, Чернігівська області, основни-
ми загрозами регіональної соціальної безпеки в яких є критично низький 
рівень добробуту населення, поширення бідності, критичний рівень де-
популяції населення, його старіння, неконтрольовані трудові міграції, 
високий рівень безробіття населення; 

5) Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька, Волинська, 
Рівненська, Тернопільська, Хмельницька області, основними загрозами 
регіональної соціальної безпеки в яких є критичний стан напруженості 
на ринку праці, поширення неконтрольованих трудових міграцій, низь-
кий рівень життя населення, поширення бідності. 
Для покращення соціально-економічного розвитку регіонів, підвищен-

ня рівня соціальної безпеки, зниження рівня соціальної напруженості у сім'ях 
під час розроблення регіональної сімейної політики теж доцільно здійснити 
типізацію регіонів України за станом соціальної напруженості у сім'ях (табл.). 
Табл. Типізація регіонів України за станом соціальної напруженості у сім'ях  

Тип регіону Показники соціальної  
напруженості в сім'ях Області  

Регіони з критичним 
рівнем соціальної 
напруженості 

від'ємні показники природно-
го приросту; високі показники 
старіння населення, високі по-
казники девіантної поведінки 
членів сім'ї (алкоголізм, нар-
команія, самогубства, аборти); 
високі рівні захворюваності на 
соціально небезпечні недуги; 
високі рівні злочинності  

Донецька, Луганська,  
Дніпропетровська  

Регіони з високим 
рівнем соціальної 
напруженості  

від'ємні показники природно-
го приросту, високі рівні ста-
ріння населення та девіантних 

проявів у сім'ях  

Запорізька, Харківська, 
Полтавська, Сумська, Черні-
гівська, Черкаська, Одеська, 
Київська, Вінницька, АРК 

Регіони із середнім 
рівнем соціальної 
напруженості 

 

від'ємні показники природного 
приросту, висока міграційна ак-
тивність, середні рівні девіантних
проявів у сімейному середовищі, 
високі рівні безробіття, низька 
соціальна забезпеченість сімей 

Львівська, Тернопільська, 
Хмельницька, Миколаївсь-
ка, Херсонська, Кіровог-

радська 

Регіони з низьким 
рівнем соціальної 

позитивні або близькі до до-
датних показники природного 

Закарпатська, Івано-Фран-
ківська, Рівненська,  
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напруженості приросту, низькі рівні девіан-
тних проявів у сімейному се-
редовищі, високі рівні шлюб-

ності та релігійності  

Волинська, Чернівецька  

Відповідно до виділених типів регіонів, мають бути розроблені спеці-
альні заходи, спрямовані на поліпшення ситуації. 

Не варто забувати також, що сім'я – це цілком автономне та незалежне 
утворення, яке здатне самостійно керувати своїм розвитком, а будь-яке зов-
нішнє втручання, зокрема і регіональної сімейної політики, повинно обмежу-
ватися лише допустимими рамками і аж ніяк не посягати на автономний ус-
трій сім'ї. Оскільки надмірне втручання як державних, так і регіональних орга-
нів влади у функціонування сімейного організму може викликати зворотній 
ефект та лише посилити рівні соціальної напруженості. Отже, одним із важли-
вих завдань регіональної сімейної політики постає створення сімейної безпеки 
у регіонах. У цьому випадку під соціальною безпекою ми розуміємо захист 
життєво важливих інтересів сім'ї (матеріальних, соціально-економічних, ду-
ховних) загалом, а також кожного її члена зокрема, усунення життєво важли-
вих загроз для сім'ї, збереження ідентичності сім'ї та сімейних традицій, захист 
від непотрібного втручання держави та захист сімейних цінностей загалом. 

Водночас, розвиток сім'ї, зміцнення її і стабілізація – справа не тільки 
держави й суспільства, а й кожної сім'ї, оскільки суспільство не може перед-
бачити всі конкретні нюанси обстановки в сім'ї тієї чи іншої людини. На роз-
виток соціально відповідальної сім'ї, яка здатна забезпечити собі повноцінні 
умови життя, долати кризові явища у своєму середовищі, не порушуючи стан 
соціальної безпеки суспільства, і повинна спрямовуватись регіональна сі-
мейна політика. 

Як бачимо, проблеми забезпечення соціальної безпеки регіонів та зни-
ження рівня соціальної напруженості у сім'ях, що постають перед регіональ-
ною сімейною політикою, набувають особливої актуальності внаслідок існу-
вання низки причин, серед яких: високий рівень загроз здоров'ю людині у 
сфері екологічної безпеки, про що свідчить зростаючий рівень захворюванос-
ті населення у регіонах з високим рівнем забруднення навколишнього сере-
довища; низький рівень та якість життя сімей регіонів, недостатність доходів 
для повноцінного харчування, відпочинку, якісного медичного обслуговуван-
ня; несприятливі житлово-побутові умови; поширеність дитячого безпри-
тульництва; відставання освітньо-професійних та інтелектуальних парамет-
рів населення від вимог сучасного суспільного та регіонального розвитку; 
збільшення виробничого та побутового травматизму, смертності, захворюва-
ності, вбивств, самогубств; втрата людського і трудового потенціалу регіонів 
унаслідок міграції населення; недосконалість законодавства у соціальній сфе-
рі стосовно людського розвитку регіонів тощо [1]. 

При всьому різноманітті природного, виробничого, фінансового по-
тенціалу сучасної держави, цілісність і соціальна стабільність суспільства за-
лежать від стану соціальної напруженості у сім'ях, що насамперед залежить 
від єдності регіонального комплексу соціальних благ, здатності національно-
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го господарства на кожній з територій забезпечити реальне його використан-
ня для більшої частини сімей та здатності регіональної сімейної політики по-
зитивно впливати на функціональні можливості сімей. 

Сучасні проблеми соціально-економічного розвитку України, значною 
мірою спричинені нерівномірністю розвитку її регіонів, низьким рівнем ефек-
тивності просторової структури економіки, істотною диференціацією рівня 
життя населення в регіонах країни, створюють передумови для соціального 
напруження в суспільстві, загрожують територіальній цілісності держави та 
стримують динаміку її соціально-економічного розвитку. Отже, основна роль 
регіональної сімейної політики вбачається у покращенні становища українсь-
кої родини, шляхом тісної кооперації з іншими видами регіональної політики. 
Лише таким чином, можна досягти очікуваного корисного ефекту покращен-
ня становища сімей, враховуючи регіональні особливості їх розвитку. 
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Повстын О.В. Региональная семейная политика Украины: зада-
ние, мониторинг, обеспечение социальной безопасности 

Проанализированы современные проблемы семьи. Очерчены задания реги-
ональной семейной политики Украины, определены показатели ее мониторинга. 
Осуществлена типизация регионов Украины за составом и интенсивностью проявле-
ния угроз социальной безопасности и типизация регионов Украины по состоянию 
социальной напряженности в семьях. Обоснованно, что эти типизации должны учи-
тываться при разработке мероприятий региональной семейной политики, направлен-
ных на обеспечение социальной безопасности. 

Ключевые слова: региональная семейная политика, мониторинг, типизация, 
мероприятия, социальная безопасность. 

Povstуn О.В. Regional domestic policy of Ukraine: task, monitoring, 
providing of social safety 

The modern problems of family are analyzed. Outlined task of regional domestic po-
licy of Ukraine, certainly indexes of its monitoring. Typification of regions of Ukraine af-
ter composition and intensity of display of threats of social safety and typification of regi-
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ons of Ukraine is carried out on the state social tension in families. Grounded, that these 
typifications must be taken into account at development of measures of regional domestic 
policy, directed on providing of social safety. 

Keywords: regional domestic policy, monitoring, typification, measures, social safety. 
 

УДК 330.342.146:314.5 (477) Здобувач Н.В. Пука – ІРД НАН України 
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ВІДТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ СІМ'Ї 

Проаналізовано сучасні проблеми функціонування і розвитку сім'ї, які дефор-
мують її відтворення. Розглянуто особливості сім'ї, що істотно впливають на її від-
творення через виховання та становлення особистості дитини. Окреслено вплив фор-
мування здорового способу життя на відтворення сім'ї. Обґрунтовано необхідність 
формування і реалізації ефективної демографічної та соціально-економічної політи-
ки, здатної створювати максимально сприятливі умови відтворення сім'ї. 

Ключові слова: сім'я, відтворення, демографічна і соціально-економічна полі-
тика. 

Ситуація, яка склалася в Україні, відображає непрості процеси еконо-
мічної кризи, наслідком якої є погіршення матеріального становища переваж-
ної більшості українських сімей, безробіття, котре торкнулося майже кожної 
родини: поступове зниження освітнього і виховного рівня дітей і молоді, пос-
тійне зростання матеріальних витрат для утримання дітей в дошкільних та 
позашкільних закладах, навчання у школі, ліцеях, гімназіях і коледжах, отри-
мання професії у платних вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, 
оплату навчальних посібників та ін. Ці процеси, своєю чергою, призвели до 
різкого зниження рівня народжуваності, зростання смертності населення, міг-
рації й еміграції населення, що не сприяє стабілізації процесу виховання здо-
рового суспільства [7]. Внаслідок сформувалося багато проблем відтворення 
української сім'ї, аналіз та оцінка яких і є основною метою цієї публікації. 

Зазначимо, що проблеми відтворення української сім'ї активно вивча-
ють такі відомі вітчизняні економісти, як Н.П. Борецька, С.І. Бандур, І.С. Кра-
вченко, В.І. Куценко, Е.М. Лібанова, В.О. Мандибура, В.М. Новіков, У.Я. Са-
дова, Л.Т. Шевчук та ін. Але з плином часу виникають нові проблеми, моди-
фікуються старі, тому вони потребують постійної уваги. 

Чи не найголовнішою проблемою відтворення української сім'ї є зни-
ження народжуваності до рівня, який зумовив скорочення дітей у віці 0-
14 років, яке є доволі помітним за останні 20 років (рис.). 

Внаслідок сформувалася демографічна тенденція, суть якої полягає в то-
му, що в українській сім'ї виховують одну-дві дитини. Це зумовлює зменшення 
інтелектуального і морального потенціалу як окремої сім'ї, так і цілого народу. 

Посилюються й інші проблеми, які негативно впливають на відтво-
рення української родини. Збільшуються витрати населення на медичне об-
слуговування, навчання дітей, комунальні послуги, що підриває економічні 
можливості сім'ї. Невпинно зростає дитяче сирітство та безпритульність. 
Викликає стурбованість низька культура регуляції народжуваності, відсут-
ність широкої інформації щодо протизаплідних засобів, що призводить до ви-
падків небажаної вагітності та абортів. Ці обставини можуть мати далекосяж-
ні негативні наслідки для стабільного розвитку країни. 


