
 

© Економічна та соціальна географія. – Вип. 63. – 2011. 

92 

УДК 911.3:364.22(477.61) 
 

Гаєвська Н. С., асп. 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка  

 
СОЦІАЛЬНІ ФАКТОРИ ПОШИРЕННЯ БІДНОСТІ  

(НА ПРИКЛАДІ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ) 
 
Розглянуто актуальність, характеристику та вплив соціальних факторів 

на бідність населення. На прикладі Луганської області проаналізовано вплив 
стану здоров’я та освітнього рівня населення на його бідність.  

The essence of social factors influence on population poverty is disclosed. The 
influence of health status and education level on population poverty in Lugansk 
Region is explored.  

 
Вступ. Постановка проблеми. Бідність – це стан особи (населення), 

обумовлений матеріальними нестатками, обмеженими можливостями 
задоволення основних потреб достатнього способу життя, що є 
загальноприйнятим для певної соціальної спільноти. Поширення бідності 
населення супроводжується негативним розвитком основних складових його 
життєдіяльності, серед яких: погіршення стану здоров’я, зниження тривалості 
життя та професійно-освітнього рівня, обмеження економічної активності, що, у 
свою чергу, призводить до поглиблення демографічної кризи, зниження якості 
людських ресурсів, ускладнення соціально-економічного розвитку, посилення 
соціального напруження в суспільстві. 

Для України подолання бідності населення вже давно стало одним із 
стратегічних завдань на шляху забезпечення прогресивного та збалансованого 
розвитку країни. Незважаючи на певні досягнення, нагальною потребою 
лишається удосконалення державної політики, спрямованої на зменшення 
масштабів поширення бідності в країні. Ефективність дій держави в цьому 
питанні залежить від того, наскільки будуть враховані „місцеві” особливості. 
Оскільки будь-який регіон (країна) не виступає монолітом, а є сукупністю 
територій (районів, поселень) зі специфічними комбінаціями факторів 
формування бідності, виникає потреба в застосуванні суспільно-географічного 
підходу, як такого, що дозволяє вивчити проблему бідності населення цілісно та 
системно, відносно місцевих умов розвитку території. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Бідність населення широко 
досліджується вітчизняними та зарубіжними науковцями. У численних 
публікаціях представлені теоретико-методологічні підходи щодо статистико-
математичних розрахунків та оцінки, аналізу структури та окремих механізмів 
виникнення цього явища. Не лишаються поза увагою й географічні аспекти 
бідності. Нагальна потреба вивчення просторових складників бідності спонукає 



 

© Економічна та соціальна географія. – Вип. 63. – 2011. 

93 

науковців не географічного профілю проводити відповідні дослідження (див. 
праці В. І. Добрєнькова, Е. М. Лібанової, Б. Г. Тукумцева, О. О. Разумова, 
Н. М. Рімашевської, Г. І. Чепурко, Л. М. Черенько, П. І. Шевчука, 
М. О. Ягодкіної та ін.). Проблема бідності не знайшла належного відображення 
в працях суспільно-географів, але наукова цінність цих праць є беззаперечною. 
Так, на особливу увагу заслуговують роботи Т. Ю. Богомолової, О. О. Лаптєвої, 
Н. І. Мезенцевої, І. Г. Мельник, О. А. Корякіної, О. О. Черкашиної, О. У. Хомри 
[1; 5 – 8; 12; 13] та деяких інших. Наразі актуальним лишається суспільно-
географічний аналіз виявлення просторових відмінностей поширення бідності 
за її факторами, вивчення особливостей формування бідності населення в 
регіонах різного типу.  

Формулювання цілей статті. Постановка завдання. Поширення 
бідності є складним процесом, розуміння якого потребує врахування впливу 
великої кількості факторів (як у їх сукупній взаємодії, так і прояву окремо 
кожного з них), що характеризуються постійно мінливими параметрами в 
залежності від конкретних просторово-часових умов. Серед багатьох факторів 
бідності особливе значення мають соціальні фактори.  

Метою нашої статті є вивчення регіональної специфіки, територіальної 
диференціації окремих соціальних факторів та виявлення їх впливу на бідність 
населення Луганської області. Слід зазначити, що тривалий час (2001 –
 2008 рр.) Луганщина виділялася найвищими в Україні показниками рівня 
бідності населення, і лише у 2009 р. відбулося суттєве покращення рейтингу 
області на фоні зниження рівня добробуту населення інших регіонів.  

Виклад основного матеріалу. Вивчення різних літературних джерел 
дозволяє впевнитися в неоднаковій інтерпретації поняття „соціальні фактори” 
представниками різних наук, що цілком зрозуміло. У будь-якому разі, це – 
складне поняття, змістовне наповнення якого виступає у вигляді комплексу 
взаємопов’язаних характеристик населення. У контексті проблеми бідності, 
найважливішими з характеристик, що визначають поведінку людей та їхні 
можливості отримувати доходи, є здоров’я, освітній та професійно-
кваліфікаційний рівень, вік та стать, шлюбно-сімейний статус, ментальність, 
мобільність тощо.  

Здоров’я населення розглядається нами як стан повного фізичного, 
психічного, соціального благополуччя людей, що здійснюють свою 
життєдіяльність у межах певної суспільно-територіальної системи. Здоров’я 
населення як фактор бідності слід розглядати в таких аспектах: по-перше, як 
фізіологічну та духовну здатність громадян забезпечувати високий рівень 
продуктивності праці, а відтак – і трудових доходів; по-друге, як можливість не 
відволікатися від трудового процесу на лікарняні або догляд за хворими; по-
третє, як важливу складову структури витрат населення.  

Протягом останніх 10-15 років відбувалось „падіння” фізичного, 
психологічного й соціального здоров’я працездатного населення Луганщини. 
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Офіційна статистика демонструвала зростання захворюваності за більшістю 
класів хвороб приблизно до 2000 р., після чого спостерігалося суттєве 
покращення показників. Разом із тим, такий „позитив” останніх років, як 
убачається, частково нівелюється зменшенням кількості звернень населення до 
закладів охорони здоров’я. Ймовірними причинами цього є зубожіння 
населення, погіршення рівня обслуговування й, частково, комерціалізація 
медичних послуг (у тому числі елементарних), утворення розгалуженої системи 
аптек, що сприяє поширенню практики самолікування тощо. Збільшення 
кількості приватизованих медичних послуг для тих, хто може їх собі дозволити, 
іноді в рамках формально державних медичних закладів, спричинило зміщення 
пріоритетів на користь лікування „хвороб достатку”, а не „хвороб бідності” [9, 
с. 29].  

Підтвердженням наявних проблем із здоров’ям населення є зростання у 
2009 р., порівняно з 1990 р., коефіцієнтів смертності: від хвороб системи 
кровообігу – у 1,8 раза, від хвороб органів дихання – у 1,3 раза. У 2010 р. за 
чисельністю осіб на 100 тис. населення з уперше встановленим діагнозом 
„розлади психіки та поведінки внаслідок уживання наркотичних та інших 
психоактивних речовин” Луганська область посідала перше місце, за 
захворюваністю на алкогольні психози – десяте місце, за захворюваністю на 
активний туберкульоз („хвороба бідних”) – п’яте місце серед 27 регіонів 
України. Високий рівень захворюваності населення Луганської області в умовах 
комерціалізації системи охорони здоров’я – це додаткові витрати, що суттєво 
погіршують матеріальне становище домогосподарств. 

Важливим індикатором оцінки стану здоров’я з позиції зменшення 
матеріального достатку працюючого населення є стан їх тимчасової 
непрацездатності. За даними Державної служби статистики, у 2010 р. 
чисельність штатних працівників, які були відсутні на роботі через тимчасову 
непрацездатність, у Луганській області була однією з найвищих серед регіонів 
України та становила 52,8%, вищі значення цього показника були зафіксовані 
лише в Донецькій області (55,5%). Проблемність ситуації полягає в тому, що на 
теперішній час на більшості підприємств (установ та організацій) не 
передбачена оплата лікарняних. За таких умов через тимчасову 
непрацездатність працівник лишається свого заробітку, що загрожує йому та 
його сім’ї бідністю.  

Одним із головних факторів погіршення стану здоров’я населення, 
зокрема працюючого, у Луганській області виступає високий рівень 
травматизму на виробництві. Причинами цього є надлишок виробничих 
потужностей у традиційних індустріальних видах економічної діяльності 
старого освоєння, які відрізняються високим ступенем зносу та невідповідністю 
світовим стандартам за технічними характеристиками. В Україні переважна 
більшість підприємств старопромислових галузей експлуатуються без 
реконструювання понад 20 років [11, с. 141]. На Луганщині, порівняно з іншими 
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регіонами України, найбільше штатних працівників працює в умовах, що не 
відповідають санітарно-гігієнічним нормам. Станом на 31 грудня 2009 р. питома 
вага працівників у обліковій чисельності штатних працівників, які працювали в 
таких умовах, становила на Луганщині 46,8%, тоді як середнє значення цього 
показника для України дорівнювало 27,8%.  

Незадовільне техніко-технологічне оснащення підприємств важкої 
промисловості в регіоні спричиняє високий рівень виробничого травматизму. 
Так, за даними офіційної статистики, Луганська область (нарівні з Донецькою 
областю) протягом 1990 – 2010 рр. стабільно посідала лідерські позиції в 
рейтингу регіонів України за чисельністю потерпілих від травматизму, 
пов’язаного з виробництвом. Так, у Луганській області рівень виробничого 
травматизму за станом на 2010 р. становив 34 особи на 10 тис. працюючих, тоді 
як середнє значення цього показника в Україні було 12 потерпілих на 10 тис. 
працюючих, тобто в 2,8 раза нижче. Внаслідок високого рівня травматизму на 
виробництві, через незадовільний стан здоров’я, із числа зайнятих вилучається 
значна частка працівників, знижується їхня здатність до праці та можливість 
отримання доходу від трудової діяльності, що свідчить про зростання ризику 
поширення бідності. Аргументом на користь цього є виявлений шляхом 
кореляційного аналізу достатньо тісний зв’язок між показниками рівня 
виробничого травматизму та розміром середньомісячної номінальної заробітної 
плати в Луганській області (для двох рядків чисел він становив 0,656 для 
2010 р.). 

Слід зазначити, що компенсаційні виплати, які призначаються 
працівникам, потерпілим від травматизму на виробництві, для лікування та 
матеріальної підтримки членів їхніх сімей, сплачуються невчасно. За таких умов 
у домогосподарстві потерпілого працівника статті витрат зростають, грошова 
частка сукупних доходів знижується, що збільшує чисельність бідних. Станом 
на 2010 р. в Україні потерпілим від травматизму, членам сімей та утриманцям 
померлих заборговано 328,7 тис. грн., при цьому 15,8% (51,7 тис. грн.) боргів 
припадало на Луганську область.  

Збереження високого рівня бідності в регіоні зумовлює й високий рівень 
інвалідизації населення. Уразливість осіб з інвалідністю до збідніння є 
очевидною. Відсутність належного забезпечення робочими місцями, спеціально 
пристосованими для праці осіб з інвалідністю, позбавляють цю частку 
населення можливості реалізовувати трудовий потенціал. Разом із тим, рівень 
соціального забезпечення є недостатнім для задоволення основних життєвих 
потреб на мінімально необхідному рівні споживання і не покриває статті витрат 
на медичні послуги та ліки. Наявність у сім’ї осіб з інвалідністю суттєво знижує 
рівень матеріального достатку. Крім того, для догляду за особою, за умов 
тяжких форм її інвалідності, один зі членів сім’ї, як правило, вимушений 
відмовлятися від роботи. 
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Станом на 2010 р. у Луганській області на 1000 осіб наявного населення 
приходилося 45 осіб з інвалідністю, що було значно меншим ніж для України в 
цілому (53 особи з інвалідністю на 1000 осіб наявного населення). Разом із цим, 
простежувалася значна неоднорідність за цим показником на 
внутрішньорегіональному рівні. У 2010 р. показники рівня інвалідизації 
населення серед регіонів області варіювалися від 31 до 55 осіб з інвалідністю на 
1000 осіб наявного населення. Найбільша питома вага осіб з інвалідністю була 
характерною для Марківського, Білокуракінського, Станично-Луганського та 
Кремінського районів. Наявність значної чисельності інвалідів у цих регіонах 
певним чином визначається демографічними процесами старіння населення. На 
це вказує значне переважання в структурі населення осіб у віці, старшому за 
працездатний, які є однією із соціально-уразливих категорій за ризиком 
збідніння. Такі тенденції свідчать про формування локалізованих у 
територіальному відношенні осередків бідності пенсіонерів, на що слід звертати 
увагу під час розроблення регіональних заходів подолання бідності. 

Рівень освіти – це соціально-економічна категорія, що характеризує 
ступінь освіченості дорослого населення. У широкому розумінні цього слова 
освіта – це реалізована людиною здатність до вищої, творчої діяльності. Особи з 
вищою освітою менше піддаються ризику збідніння, ніж особи із середньою 
освітою або взагалі неосвічені, що підтверджують численні дослідження [3, 
с. 64; 10, с. 66 – 67].  

Підготовка працівників, які за загальноосвітнім, професійно-
кваліфікаційним, культурним рівнем відповідають вимогам сучасного 
виробництва та розвитку суспільства, є необхідною передумовою забезпечення 
якісного відтворення робочої сили [15, с. 73]. Вища освіта, з одного боку, 
розширює спектр робочих місць, створює зацікавленість роботодавців у 
збереженні та використанні кваліфікованих працівників, з іншого – підвищує 
конкурентоспроможність працівників на ринку праці, визначає порівняно 
високий рівень заробітків протягом їхнього життя, дає більше можливостей 
отримувати персоніфіковані умови оплати праці тощо [2, с. 110]. Останнє 
безпосередньо впливає на можливість отримувати трудові доходи. 

Для кожного регіону характерні історично сформовані особливості 
зайнятості спеціалістів, що визначаються концентрацією наукомістких, 
високотехнологічних або інших виробництв; рівень розвитку науки, науково-
технічного й технологічного обслуговування; своєрідність функціонування 
соціального комплексу (освіта, охорона здоров’я, житлово-комунальне 
господарство, торгівля); певна концентрація апарату управління; ступінь 
активності фінансово-кредитної сфери [4, с. 93].  

На формування освітньо-кваліфікаційного рівня працездатної частки 
населення Луганської області, як і всього Донбасу, вплинули такі фактори, як: 
спеціалізація праці, в історичному аспекті – освітянська й міграційна політика 
радянського уряду (спрямована на забезпечення в будь-який спосіб потужних 
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промислових підприємств кадрами, яких постійно не вистачало), на сучасному 
етапі – комерціалізації освіти й некерованість отримання населенням освіти 
щодо реальної потреби ринку праці у фахівцях, міжрегіональна й міждержавна 
міграція населення [14, с. 187]. 

Найбільш достовірні дані про освіту населення отримують за матеріалами 
переписів населення. Результати Всеукраїнського перепису населення 2001 р. 
засвідчили тенденцію до підвищення рівня освіти населення Луганської області, 
зростання чисельності осіб, які мають вищу й повну загальну освіту. 
Чисельність населення, яке мало вищу та повну загальну середню освіту, 
складала 1568,2 тис. осіб, що перевищило відповідний показник, зафіксований 
переписом населення 1989 р., на 12,7%. 

Підвищення рівня освіти в цілому було характерне як для міського, так і 
для сільського населення. За даними перепису 2001 р., чисельність осіб, які 
мали повну вищу освіту, у розрахунку на 1000 осіб населення вказаного віку, 
збільшилася в порівнянні з даними перепису 1989 р. в містах на 31,1%, у селах – 
на 61,1%. Відповідну динаміку мав показник чисельності осіб із повною 
загальною середньою освітою, підвищення становило в містах 29,5%, у селах – 
47,6%. 

Позитивну динаміку підвищення освітнього рівня в Луганській області 
протягом 2000 – 2010 рр. підтверджують також зростання значень показників: 
майже у 2,0 рази – чисельності студенів, які навчалися у ВНЗ ІІІ – ІV рівнів 
акредитації (з 202 осіб до 385 осіб на 10 тис. населення); у 2,3 рази – 
чисельності підготовлених аспірантів (з 93 до 223 осіб); у 2,3 рази – чисельності 
підготовлених докторантів (з 6 до 14 осіб). 

Незважаючи на позитивну динаміку підвищення рівня освіти населення та 
наявність значної кількості середніх і великих міст, промислова Луганщина (з 
культом важкої фізичної праці) відрізняється нижчим, порівняно з іншими 
регіонами України, рівнем освіти, але більшою часткою інженерно-технічних 
кадрів. Як показав Всеукраїнський перепис населення (2001 р.), міське 
населення Луганської області за рівнем освіти посідало останнє місце серед 
міського населення інших регіонів України. На 1000 осіб міського населення у 
віці 10 років і старше в регіоні припадало 309 осіб із вищою освітою, тоді як 
середній показник міського населення в Україні становив 379 осіб. Найбільш 
освіченими є населення у віковій групі 50 – 54 років, а також у групах 35 – 
39 років, 40 – 44 років, 45 – 49 років. У 2001 р. у Луганській області з 1485,5 тис. 
населення в працездатному віці 30,5% закінчили професійно-технічні навчальні 
заклади. 

Як зауважують фахівці, особливо відчутно впливає на ризик бідності 
родини рівень освіти голови домогосподарства. Оскільки головою господарства 
частіше виступає особа, яка є найбільшим постачальником ресурсів, тобто 
приносить найбільший дохід [3, с. 63]. З огляду на це, слід зауважити, що 
Луганська область характеризується однією з найменших в Україні часткою 
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працівників, які мають вищу освіту. Станом на 2010 р. у загальноукраїнському 
рейтингу за цим показником область була шостою знизу після Київської 
(50,7%), Чернігівської (51,8%), Житомирської (52,4%), Донецької (52,8%) та 
Запорізької (53,0%) областей (53,2% працівників Луганської області мали вищу 
освіту). Розподіл працівників із вищою освітою за освітніми рівнями суттєвих 
відмінностей не має, що підтверджують такі значення: 26,2% працівників 
регіону мали неповну та базову вищу освіту (в 2010 р.), та 27,0% – повну вищу 
освіту.  

Негативність цього факту для Луганської області підсилюється з огляду 
на внутрішньорегіональні відмінності розподілу працівників із вищою освітою 
(рис. 1.). Розподіл працівників, які мають повну вищу освіту, за 
адміністративно-територіальними регіонами області, з одного боку, 
підтверджує зв’язок „освіта – доходи”, а, з іншого, відображає низьку кореляцію 
цього зв’язку та більше пов’язується з особливостями соціально-економічного 
становища регіонів, їх спеціалізацією та демографічною ситуацію. Так, 
наприклад, відносно більша концентрація працівників із вищою освітою в 
північних агропромислових районах області, порівняно з промисловими 
районами півдня, скоріше пояснюється соціально-економічною кризою 
сільських територій, обмеженістю в них сфери прикладання праці (що загрожує 
безробіттям) з одночасно високою часткою дітей у структурі населення. За 
таких умов академічна освіта має переваги порівняно з альтернативою 
безробіття. Бідні батьки сільських територій, намагаючись допомогти своїм 
дітям подолати стан бідності, віддають останні заощадження на освіту своїх 
нащадків. Однак невідповідність професійної структури випускників попиту на 
професії, що склався на ринку праці, та низький рівень оплати праці в 
агропромислових галузях виробничого комплексу та бюджетних видах 
економічної діяльності не сприяють підвищенню рівня добробуту населення 
цих територій.  

Разом із тим, успішність функціонування промислових галузей 
спеціалізації господарського комплексу та попит на працівників із повною 
вищою освітою на ринку праці мм. Сєверодонецька, Рубіжного, Алчевська 
сприяють підвищенню рівня освіти працівників, підкріплюючись можливостями 
отримання високих доходів від трудової діяльності.  

Стосовно більшості інших високоурбанізованих регіонів Луганської 
області слід відмітити наступне. На жаль, необхідність навчання й професійної 
підготовки (не кажучи вже про „освіту протягом усього життя” як реальну 
необхідність в епоху глобалізації) не сприймається значною частиною 
населення старопромислових регіонів області, зорієнтованого на високу оплату 
за важку працю в шахті, у домні, у цехах прокатного стану, ранній вихід на 
пенсію та інші соціальні пільги або на працю в неформальному, 
малоефективному секторі. Такий стан речей не лише гальмує структурну 
перебудову економіки регіону, ускладнює інноваційний розвиток традиційних і 
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появу нових наукоємних галузей [14, с. 187], а й сприяє закріпленню в регіоні 
високого рівня бідності.  

 

 
Рис. 1. Рівень освіти працівників за містами та районами  

Луганської області в 2010 р. 
 
Рівень освіти, безперечно, має свій вплив на формування й поширення 

бідності населення в Луганській області, що виявляється у втраті можливості 
гідного працевлаштування та високого рівня оплати праці. Але неузгодженість 
рівня підготовки кадрів із вимогами ринку праці, відсутність пристойної оплати 
праці відповідно рівню освіти та кваліфікації, відсутність гарантії гідного 
працевлаштування знижують вихідне значення дії цього фактора на майновий 
стан населення.  

Висновки й перспективи подальших розвідок. Таким чином, соціальні 
фактори бідності в Луганській області вносять суттєві корективи (позитивні або 
негативні) у структуру, рівень бідності та географічні особливості її поширення. 
Розроблення ефективних шляхів підвищення рівня життя населення регіону є 
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неможливим без урахування дії соціальних факторів. Само по собі зростання 
валового внутрішнього продукту та покращення інших економічних показників 
у країні не веде автоматично до розв’язання проблеми злиденності та бідності. 
Остання потребує комплексного підходу з урахуванням усього блоку соціально-
економічних факторів. 
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