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ВИДАННЯ 2015–2016 рр.

ОЦІНКА ГЕНДЕРНИХ ПИТАНЬ В УКРАЇНІ – 2016
АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ

Мета даної оцінки полягає у визначенні та дослідженні основних проявів ген-

дерної нерівності в контексті представництва, людського потенціалу та доступу до 

економічних можливостей населення України. Даний звіт підготовлено у відповід-

ності до рамкової структури Звіту про світовий розвиток, присвяченого гендерній 

проблематиці розвитку. Гендерна оцінка ґрунтується на кількісному підході із ви-

користанням великої кількості міжнародних баз даних, серед яких – Показники 

світового розвитку Світового банку, База даних охоплення фінансовими послугами, 

Обстеження підприємств, Обстеження «Життя в умовах перехідної економіки», Дослі-

дження європейських цінностей, а також додаткових статистичних даних Євростату, 

Всесвітньої організації охорони здоров’я, Європейської економічної комісії ООН та 

інших. Національні дані були надані Державною службою статистики України разом 

із результатами вибіркових обстежень з питань економічної активності населення та 

умов життя домогосподарств, даними мультиіндикаторного кластерного обстеження 

та медико-демографічного обстеження України. Були проведені консультації на націо-

нальному рівні із провідними експертами з гендерних питань з метою підтвердження 

основних висновків та підсилення рекомендацій, наданих у звіті.

ISBN 978-617-7239-06-1
Міжнародний банк реконструкції та розвитку. Світовий банк. Київ, 2016. – 95 с. 

За ред. Е.М. ЛІБАНОВОЇ 

ПОЛІТИКА ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В КОНТЕКСТІ 
ВИКЛИКІВ ТА ЗАГРОЗ ПОДІЙ НА ДОНБАСІ 

Національна доповідь
Національна доповідь підготовлена колективом науковців Інституту демографії 

та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, ДУ «Інститут економіки 
та прогнозування НАН України», Інституту економіки промисловості НАН України, 
Інституту економіко-правових досліджень НАН України, Інституту соціології НАН 
України, Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН 
України, ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього», ДУ «Інститут 
економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» за результатами 
виконання НДР «Політика інтеграції українського суспільства в контексті викликів 
і загроз подій на Донбасі», «Вимушені переселенці та приймаючі громади: уроки для 
ефективної суспільної адаптації й інтеграції», «Правові важелі активізації підприєм-
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ницької діяльності внутрішньо переміщених осіб». У доповіді досліджено історичні 
передумови формування соціокультурного феномену та новітні чинники трагедії 
Донбасу, соціально-економічні втрати України внаслідок подій на Донбасі. Визначено 
загрози, ризики та можливості розвитку України в економічній і соціо-політичній 
сфері, а також пріоритети інтеграції українського суспільства. Проаналізовано со-
ціально-економічні, інституційні й соціогуманітарні складові політики інтеграції 
українського суспільства.

Доповідь розрахована на фахівців у галузі соціальної економіки та політики, 
демографії й людського розвитку, державного управління, студентів та аспірантів 

економічних і гуманітарних спеціальностей.

ISBN 978-966-02-7873-8 
НАН України. Київ, 2015. – 363 с.

За ред. Е.М. ЛІБАНОВОЇ 

ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК В УКРАЇНІ. МОДЕРНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ 

Монографію підготував колектив науковців Інституту демографії та соціальних 

досліджень імені М.В. Птухи НАН України. Необхідність модернізації соціальної 

політики з урахуванням регіонального аспекту обумовлена існуванням значного дис-

балансу соціально-економічного розвитку за територіальною ознакою, формуванням 

осередків підвищеної вразливості населення України. Наукове осмислення тенден-

цій регіонального людського розвитку, диспропорцій рівня та якості життя, стану 

функціонування системи державних соціальних стандартів і гарантій, встановлення 

й аналіз основних закономірностей дали змогу запропонувати окремі підходи до мо-

дернізації інструментарію розробки та реалізації соціальної політики. Запропоновано 

методологію типологізації регіонів за детермінантами людського розвитку, доведено 

можливість застосування теорії просторового розвитку для цілей реалізації соціальної 

політики на регіональному і субрегіональному рівнях. Запропоновано нові підходи 

до оцінки територіальної диспропорційності рівня та якості життя населення для 

обґрунтування напрямів соціальної політики в умовах децентралізації. Розроблено 

пропозиції щодо необхідних змін у системі державних соціальних стандартів і гаран-

тій, підходи до оцінювання соціально-економічних наслідків таких змін. Висвітлені 

питання інформаційного забезпечення оцінки впливу заходів соціальної політики 

на соціально-економічний розвиток регіонів.

Монографія розрахована на фахівців у галузі демографії, соціальної економіки 

і соціальної політики, працівників державного управління, викладачів, аспірантів, 

студентів економічних та інших гуманітарних спеціальностей.

ISBN 978-966-02-7871-4 
Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України. 

Київ, 2015. – 356 с.

І. ВОЛОСЕВИЧ, С. ГЕРАСИМЧУК, Т. КОСТЮЧЕНКО

МОЛОДЬ УКРАЇНИ – 2015

Публікація містить аналіз результатів дослідження «Молодь України – 2015», 

зокрема аналіз соціального розвитку  сучасної  молоді,  механізмів  самореалізації,  

залучення  та  участі  молоді  у  суспільних  процесах та громадському житті, аналіз 

поточного стану молоді і діяльності молодіжних організацій, а також соціальних  
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проблем,  що  стоять  перед  молоддю,  зокрема  фінансової  безпеки  молодих  людей  

та  їх сімей, зайнятості молоді, доступу до якісної освіти, надання житла, причин асо-

ціальної поведінки, стану здоров’я та практики ведення здорового способу життя.

ООН в Україні. Київ, 2015. – 88 с.

За заг. ред. В.П. ГОРБУЛІНА, О.С. ВЛАСЮКА, Е.М. ЛІБАНОВОЇ, О.М. ЛЯШЕНКО

ДОНБАС І КРИМ: ЦІНА ПОВЕРНЕННЯ

Монографія
Читачу пропонується комплексне дослідження проблематики війни на Донбасі 

та анексії Криму. Дослідження здійснене з позицій національної безпеки України. 

Збройна агресія Росії розглядається як стрес-тест для глобальної та національної 

безпеки та каталізатор перезавантаження зовнішньої політики України. Аналізу-

ються причини та наслідки тимчасової втрати контролю над окремими територіями 

України. Обґрунтовується позиція України та висвітлюються підходи ЄС та Росії до 

врегулювання ситуації на Донбасі в Мінському процесі. Визначені умови реінтеграції 

та пріоритети відновлення Донбасу. Окреслені шляхи подолання соціальних наслідків 

збройної агресії Росії проти України. Розроблені прогнози розвитку подій на Донбасі 

та довкола Криму, а також сценарії майбутнього України в глобалізованому світі. 

Розраховано на політиків, політичних аналітиків, державних службовців вищої 

ланки, науковців у сфері безпекознавства. Результати дослідження будуть корис-

ними для освітян, сфера діяльності яких стосується національної безпеки, а також 

зацікавлять національно свідомих громадян.

Національний інститут стратегічних досліджень (НІСД). Київ, 2015. – 474 с.

А.О. МЕДВІДЬ 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ БЕЗДОМНИХ ОСІБ І БЕЗПРИТУЛЬНИХ ДІТЕЙ

Монографія
У монографії комплексно досліджуються теоретичні та практичні проблеми 

правового регулювання соціального захисту бездомних осіб і безпритульних ді-

тей в Україні. Визначено поняття «бездомна особа» та «безпритульна дитина», як 

об’єктів соціального захисту. Виокремлено та охарактеризовано етапи розвитку 

законодавства України про соціальний захист бездомних осіб і безпритульних 

дітей. Визначено поняття та основні принципи соціального захисту бездомних 

осіб і безпритульних дітей. Розглянуто галузеву природу суспільних відносин у 

сфері бездомних осіб і безпритульних дітей та сфери їх правової регламентації. 

Досліджено форми та види соціального захисту бездомних осіб і безпритульних 

дітей. Сформовано науково обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення чин-

ного законодавства України в сфері соціального захисту бездомних осіб і без-

притульних дітей.

Одеса : Фенікс, 2016. – 198 с.

За ред. О.О. НЕПОЧАТЕНКО

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Викладено результати досліджень сучасних проблем розвитку економіки України. 

Висвітлено соціально-економічні аспекти функціонування економіки. Розглянуто 

роль і місце фінансової та податкової політики у забезпеченні поступального розви-
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тку економічної системи. Досліджено вплив інноваційної й інвестиційної політики 

на формування конкурентоспроможного виробництва продукції. Увагу приділено 

теоретичним і практичним аспектам розвитку підприємницької діяльності як основи 

успішного функціонування економіки країни.

Умань : Сочінський М.М., 2016. – 255 c.

За ред. О.О. НЕПОЧАТЕНКО

СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 
В УМОВАХ ПЕРМАНЕНТНИХ КРИЗОВИХ ЯВИЩ

Викладено результати досліджень сучасних проблем розвитку економіки за 

умов кризових явищ. Висвітлено соціально-економічні аспекти функціонування 

економіки. Розглянуто роль та місце фінансової та податкової політики у забезпе-

ченні поступального розвитку економічної системи. Досліджено вплив інноваційної 

й інвестиційної політики на формування конкурентоспроможного виробництва 

продукції. Увагу приділено теоретичним і практичним аспектам розвитку підпри-

ємницької діяльності як основи успішного функціонування економіки країни.

Умань : Сочінський, 2015. – 235 c.

О.О. ОХРІМЕНКО, Т.В. ІВАНОВА 

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

Навчальний посібник
Розглянуто теорію, методологію та практику соціальної відповідальності лю-

дини, держави та корпорації. Деталізовано еволюцію розвитку, концепції та моделі 

соціальної відповідальності. Розкрито механізми формування соціальної відпові-

дальності на рівні відносин між роботодавцями та працівниками, контрагентами, 

корпораціями та владними структурами. Приділено увагу нефінансовій звітності, що 

виступає інструментом розвитку соціальної відповідальності. Наведено методичні 

підходи щодо оцінювання ефективності соціальної  відповідальності. Презентовано 

стратегічні напрями розвитку соціальної відповідальності в Україні.

Навчальний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей 

вищих навчальних  закладів.  Буде  корисним  для  керівників  органів  влади  усіх 

рівнів та підприємств, науковців, викладачів, аспірантів.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». 
Київ,  2015. – 180 с.

О.М. НОСИК 

ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ:   
ЕКОНОМІЧНІ  ОСНОВИ ВІДТВОРЕННЯ

Монографія
У  монографії  досліджено  еволюцію  теорії  людського  капіталу  та  її сучасні   на-

прями,   визначено   і   охарактеризовано   людський   капітал інноваційного  розвитку.  

Розкрито  структуру,  функції  та  дисфункції людського капіталу. Проведено аналіз 
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змісту та типів відтворення людського капіталу, обґрунтовано  його  поліциклічний  

характер та  особливості інноваційного  типу.  Досліджено  головні  напрями  глоба-

лізації  людського капіталу. Проаналізовано особливості та суперечності відтворення 

людського капіталу в умовах інноваційної дисфункції економіки та трансформаційних 

зрушень в Україні. Обґрунтовано необхідність формування та головні концептуальні 

засади соціогуманітарної моделі інноваційного розвитку національної економіки,  

провідним ресурсом якої є людський капіталінновацій.

Для  науковців,  викладачів,  аспірантів  і  студентів  вищих  навчальних закладів, 

а також для усіх, кого цікавить проблематика людського розвитку в умовах сучасних 

глобальних і локальних трансформаційних зрушень.   

Харків : Вид-во НФаУ, 2016. – 490 с.

За ред. І.Б. СКВОРЦОВА

ЕКОНОМІКА ПРАЦІ Й СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

Навчальний посібник
Подано систему теоретичних і практичних знань із питань регулювання соці-

ально-трудових відносин, оплати праці, стимулювання оптимального використання 

ресурсів і підвищення продуктивності та ефективності праці. Особливу увагу звернуто 

на проблеми зростання продуктивності праці, організації та регулювання заробітної 

плати, врахування попиту і пропозиції окремих видів праці. Висвітлено законодавчі 

аспекти економіки праці – вітчизняні, інших країн і міжнародних організацій з ре-

гулювання соціально-трудових відносин.

Призначено для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання, а 

також може бути корисним викладачам, аспірантам, науковцям, фахівцям у галузі 

економіки праці та соціально-трудових відносин.

Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2016. – 268 с.

За ред. О.В. КЕНДЮХОВА

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ 
ПРОЦЕСІВ: ВІД КРИЗИ ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Колективна монографія 
У монографії розглянуто теоретико-методологічні проблеми регулювання еко-

номічних процесів в умовах криз та невизначеності. Викладено політекономічну 

парадигму сталого розвитку, концептуальний механізм прискореного економічного 

розвитку, методологічні основи діагностики стану й перспектив розвитку соціо-еко-

номічних систем. Досліджено тенденції, обґрунтовано пріоритети та ключові задачі 

інституційних перетворень.

Визначено стратегічні інструменти реформування економічних систем, у тому 

числі напрями реформування фінансово-кредитного механізму, бюджетної та ін-

вестиційно-інноваційної політики. Розкрито прикладні аспекти та функціональні 

складові реформування мікроекономічних систем.

Київ : Центр навчальної літератури, 2015. – 217 с.
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За ред. М.С. ПАШКЕВИЧ, Ж.К. НЕСТЕРЕНКО 

РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ПІД ВПЛИВОМ ЕКОНОМІЧНИХ, 
СОЦІАЛЬНИХ, ТЕХНОЛОГІЧНИХ ТА ЕКОЛОГІЧНИХ БРЕНДІВ

Монографія 
Досліджено теоретичні та методологічні засади розвитку економіки України під 

впливом економічних, соціальних, технологічних та екологічних трендів на рівні 

підприємств, регіонів та країни в цілому; запропоновано новітні підходи щодо їх 

удосконалення.

ISBN 978-966-350-559-6
Дніпропетровськ : Вид-во Нац. гірнич. ун-ту, 2015. – 455 с.

НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ: ДЕМОГРАФІЧНІ СКЛАДОВІ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ

Колективна монографія 
У монографії всебічно розглянуто взаємозв’язок різних складових демографіч-

ного процесу та людського розвитку. Досліджено взаємозв’язок народжуваності та 

людського розвитку і  розглянуто шлюбно-сімейні відносини у контексті людського 

розвитку за двома основними напрямами: сім’я як осередок людського розвитку та 

виконання основних функцій сім’ї як параметри людського розвитку. Проаналізо-

вано найвагоміші зміни народжуваності в Україні. Ще одна демографічна складова 

людського розвитку – смертність. Досліджено вплив змін у смертності населення в 

окремі історичні періоди на вікові характеристики смертності та середню тривалість 

життя реальних поколінь. Визначено безпосередній вплив міграційних процесів на 

розвиток. Вивчено взаємозв’язок двох складових людського розвитку – освітньої 

та демографічної. Рівень освіти є вагомим чинником поліпшення здоров’я, підви-

щення добробуту і покращення якості життя в цілому. Освіченість активно впливає 

на складові відтворення населення. Цікавим науковим здобутком є дослідження 

демографічної складової людського розвитку з використанням демографічного 

районування.

Умань : Видавець «Сочінський», 2015. – 180 с.

О.В. МАКАРОВА 

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ

У монографії представлені результати досліджень щодо принципових засад реа-

лізації соціальної політики в Україні, необхідності врахування чинників глобального 

порядку та національних особливостей соціально-економічного розвитку, ціннісних 

настанов українського населення. Багато уваги приділено методологічним питанням 

розроблення та оцінювання державних соціальних програм, їх інформаційному за-

безпеченню. Обґрунтовано економічні передумови здійснення соціальної політики та 

необхідність пошуку міри державного втручання задля забезпечення справедливого 

перерозподілу благ у суспільстві, співвідношення між політикою доходів і соціальною 

політикою. Представлені можливості використання результатів оцінки регіональ-

ного людського розвитку для розроблення соціальної політики на національному 

та регіональному рівнях. 
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Монографія розрахована на фахівців у сфері соціальної політики та соціальної 

економіки, працівників центральних і місцевих органів виконавчої влади, викладачів, 

аспірантів, студентів економічних та інших гуманітарних спеціальностей.

ISBN 978-966-02-7524-9
Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України. 
Київ, 2015. – 244 с.

MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS. UKRAINE. 2000–2015

National report 
This report uses a wide range of informational, statistical and analytical materials to 

highlight the progress made to achieve the Millennium Development Goals (MDGs) in 

Ukraine. It analyses obstacles to the country’s development, identi es major challenges and 

o ers recommendations to address them. The Ministry of Economic Development and Trade 

of Ukraine analysed successes and challenges to achieving the MDG targets by 2015. This 

work was undertaken with support from the ‘Acceleration of Millennium Development Goals 

Progress in Ukraine’ project implemented by United Nations Development Programme in 

partnership with the National Institute for Strategic Studies and the M.V. Ptukha Institute 

for Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine. To 

ensure the objectivity of assessment, more than 200 leading experts from various MDG-re-

lated fields were involved in the process of discussing the MDGs, identifying problems and 

developing recommendations. The publication uses key indicators to measure the progress 

made to achieve the MDG targets by 2015. The benchmarking indicators were established 

in 2000 and updated in 2010, taking into account the results of the long-term forecast of 

national development in Ukraine and analysis of the activities implemented to achieve the 

MDG targets, including changes in national statistics.

The report contains data from the State Statistics Service of Ukraine. Data for 2014 and 

2015 exclude the temporarily occupied territories of the Autonomous Republic of Crimea, 

the city of Sevastopol and part of the anti-terrorist operation zone. They are, therefore, not 

directly comparable to data for other years.

The report uses photos from The Day newspaper’s annual photography contest.

This publication will be useful to government o officials, staff of ministries and agencies, 

heads of and experts at central and local executive authorities, scientists, representatives 

of civil society organizations, and all those who deal with sustainable human development 

issues in Ukraine. 

ISBN 978-966-2748-772
UNDP Ukraine. Kyiv, 2015. – 124 p.

О.П. ШЕСТАКОВСЬКИЙ 

БАЗОВІ КУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 
І МОЖЛИВОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ 
ДЛЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

Наукова доповідь
У доповіді розглянуто фундаментальні виміри культури суспільства (відповідно 

до підходу Г. Хофстеде) у їхньому зв’язку з показниками соціально-економічного і 

політичного розвитку. Обґрунтовано необхідність стратегії цілеспрямованої транс-

формації цінностей українського суспільства, розрахованої на кілька десятиліть. 
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Для науковців, працівників державних органів управління, галузевих асоціацій, 

викладачів ВНЗ, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться джерелами суспільного 

розвитку України.

ISBN 978-966-02-7515-7
НАН України, ДУ Ін-т екон. та прогнозув. НАН України. Київ, 2015. – 36 с.

За ред. В.М. ГЕЙЦЯ, А.І. ДАНИЛЕНКА, Е.М. ЛІБАНОВОЇ, А.А. ГРИЦЕНКА, О.В. МАКАРОВОЇ, 
М.О. КИЗИМА, І.Ю. ЄГОРОВА, І.В. ОДОТЮКА

ІННОВАЦІЙНА УКРАЇНА 2020  

Національна доповідь
Національна доповідь продовжує традицію, започатковану Національною ака-

демією наук України щодо дослідження ключових проблем соціально-економічного 

розвитку країни. Актуальність проблем, які розглядаються у представленій допо-

віді, визначена необхідністю якнайшвидшої зміни засад економічного розвитку та 

створення умов для активного використання можливостей вітчизняного науково-

технічного та інноваційного потенціалів. Загальна мета представленої доповіді по-

лягає в оцінці стану інноваційної сфери в Україні, визначенні найбільш актуальних 

проблем і бар’єрів, що гальмують інноваційну діяльність, а також в обґрунтуванні 

стратегічних напрямів інноваційного розвитку держави та розробленні конкретних 

пропозицій щодо його стимулювання в умовах подальшої інтеграції України у світо-

вий економічний та науково-технологічний простір. 

Розраховано на представників політичної, наукової, адміністративної та ділової 

еліти України та всіх, хто цікавиться питаннями науково-технічного та соціально-

економічного розвитку.

ISBN 978-966-02-7615-4
НАН України. Київ, 2015. – 336 с.

МІГРАЦІЯ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Аналітичний звіт
Цей звіт підготовлено в рамках проекту «Дослідження та діалог щодо політики 

у сфері міграції й грошових переказів в Україні», який виконало Представництво 

Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні за фінансової підтримки уряду 

Канади. Проект спрямований на підтримку уряду України в розробленні політики 

ефективного використання зв’язку між міграцією та розвитком.

Контекстом цього дослідницького проекту є відсутність на даний час єдиної ви-

черпної системи збору даних про трудову міграцію в Україні. Натомість, статистичні 

дані збирають різні установи, зокрема державні органи, міжурядові та неурядові 

організації. Дані про трудову міграцію, отримані на рівні країни, часто суперечливі 

й істотно відрізняються в різних джерелах, а також через розбіжності у визначеннях 

аналітиків таких понять, як короткостроковий трудовий мігрант, довгостроковий 

трудовий мігрант або емігрант. Всі перелічені вище фактори призводять до неповноти 

й ненадійності наявної інформації про трудову міграцію в Україні.

Тому основна мета дослідження полягає в тому, щоб отримати надійні оцінки 

кількості міжнародних трудових мігрантів (короткострокових і довгострокових); 

трудових мігрантів, що повернулися; потенційних трудових мігрантів; внутрішніх 
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трудових мігрантів, а також загальних обсягів грошових переказів, заощаджень та 

інвестицій трудових мігрантів. Не менш важливою метою дослідження є оцінка 

впливу грошових переказів і заощаджень на соціально-економічний розвиток Укра-

їни, а також надання відповідних даних для підтримки рекомендацій, заснованих на 

фактичних даних, задля сприяння стабільності та сталому соціально-економічному 

розвитку в Україні, розроблення стратегій управління міграцією та введення міграції 

в урядове планування розвитку в Україні.

Міжнародна організація з міграції (МОМ), Представництво в Україні. Київ, 
2016. – 116 с.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОТРЕБ ГРОМАД, ЩО БЕРУТЬ УЧАСТЬ 
У ПРОЕКТІ «ПІДТРИМКА СТАБІЛІЗАЦІЇ МІСЦЕВИХ ГРОМАД ДОНБАСУ» 
(ЖОВТЕНЬ – ЛИСТОПАД 2015) 

Аналітичний звіт
Дослідження охоплює кількісні та якісні дані, зібрані в ході масового опитування 

населення (більш ніж 1300 респондентів) і групових інтерв’ю з членами спільнот у 

десяти населених пунктах підконтрольного Україні Донбасу. 

Величезна кількість населення Донбасу в східній Україні стає все вразливішою 

внаслідок збройного конфлікту на цих територіях. Бойові дії та погіршення умов про-

живання людей безпосередньо впливає на області з населенням 5,2 млн осіб, що вже 

призвело до внутрішнього переміщення 1684 815 чоловік, починаючи з березня 2014 

року (за офіційними статистичними даними, наданими Міністерством соціальної 

політики України, від 18 січня 2016 року). Пошкодження основної інфраструктури 

регіону досить великі. Кошти, необхідні для його існування, є величезними, особли-

во через те, що 80 % економіки Донбасу не працює. Це вже призвело до зростання 

безробіття, неповної зайнятості і масштабнішого використання трудових грошових 

переказів. Значне збільшення споживчих цін і далі веде до зубожіння найбільш враз-

ливих груп населення, в тому числі вимушених переселенців. Тривалий конфлікт по-

силює наявні проблеми внутрішньо переміщених осіб і населення, яке постраждало 

від конфлікту, передовсім стосовно житла і роботи.

Проект, фінансований урядом Японії, реалізується на повернутих під контроль 

України територіях Донбасу з березня 2015 р. до березня 2016 р. у восьми спільнотах 

(Краматорськ, Дружківка, Святогірськ, Артемівськ (нині Бахмут), с. Костянтинівка 

Донецької області і Сєвєродонецьк, Лисичанськ та смт Борівське Луганської області). 

Він спрямований на поновлення соціальної інфраструктури та посилення соціальної 

згуртованості. Частина проекту, спрямована на створення умов працевлаштування, 

реалізується за підтримки двох громадських організацій – партнерів з Добропілля та 

Красноармійська Донецької області. Проект призначений для допомоги більш ніж 

2000 благоотримувачів, які в результаті матимуть користь від поліпшення соціальної 

інфраструктури та зміцнення соціальної згуртованості. Понад 300 жителів регіону і 

ВПО будуть забезпечені додатковими можливостями зайнятості або самозайнятості, 

отримавши необхідне обладнання для професійної діяльності, а також можливість 

відвідувати професійні курси.

Оцінювання потреб було виконано у десяти співтовариствах, де реалізується 

проект. Результати можуть бути екстрапольовані на всю територію Донецької та 

Луганської областей, контрольовану українським урядом.

МОМ. Київ, 2016. – 104 с.
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WOMEN, GENDER AND WORK (VOL. 2) : SOCIAL CHOICES AND INEQUALITIES

International Labour Review
Examines economic development and social change and how they have narrowed 

economic and social differences for many women and men. Also looks at inequalities that 

remain, exacerbated by constraining norms and poverty. Brings together analysis from se-

lected International Labour Review articles, looking at regulatory and practical concerns 

aimed at “equality” at work, global patterns of female labour force participation and gender 

gaps, challenges posed by care work and domestic work, changing perceptions of work as 

expressions of social worth and identity, and cross-cutting policy issues.

ISBN 978-92-2-130869-0
Geneva : ILO, 2016. – 600 p.

WORLD EMPLOYMENT AND SOCIAL OUTLOOK 2016: TRANSFORMING JOBS 
TO END POVERTY

Report
This report shows that decent work is paramount in the fight to reduce poverty. One key 

finding is that poverty has tended to decline in many emerging and developing countries, 

whereas it has tended to increase in the majority of advanced economies, including in terms 

of working poverty. 

The report examines the types of jobs and incomes that the poor have come to rely on, 

paying particular attention to the quality of jobs and the role of social protection in poverty 

reduction. It demonstrates that it is not possible to reduce poverty in a sustainable manner 

unless decent work opportunities are made available to the poor. This finding relies on an 

analysis of labour market and poverty trends over the past two decades in more than 100 

countries, covering a range of developed, emerging and developing countries. 

The report examines the role that policies play in enhancing decent work opportunities 

and reducing poverty. It documents a range of country initiatives in the areas of job-centred 

economic policies, employment programmes, enterprise development, social protection 

and social dialogue. The evidence that emerges indicates that well-designed decent work 

policies can successfully contribute to ending poverty. They can boost productivity, notably 

in the agricultural sector and in rural areas, where the majority of the poor are located. These 

policies are also instrumental in facilitating transitions to formal employment in developing 

countries and improving the earnings prospects of the working poor. The report also discusses 

the role of international labour standards in reducing poverty and inequality, thus making 

growth more inclusive, an essential factor in ensuring that the fragmented nature of global 

production does not leave the most vulnerable individuals behind. 

This analysis provides evidence on the role of decent work in achieving the Sustainable 

Development Goals – which is at the heart of the United Nations 2030 Agenda for Susta-

inable Development.
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