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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. Конституція України закріплює одними із 

обов’язків держави збереження генофонду українського народу та охорону сім'ї, 

дитинства, материнства і батьківства. Реалізація конституційних норм мала сприяти 

покращенню демографічної ситуації в країні. Однак низка непослідовних реформ у 

сферах охорони здоров’я та соціального забезпечення в Україні не вирішили 

проблему низького рівня народжуваності і захисту материнства і дитинства. Згідно 

статистичних даних ООН у 2016 році Україна посіла 172 місце із 199 країн за рівнем 

народжуваності у світі, а за кількістю розлучень – одне із перших місць. 

Демографічні проблеми сучасної України пов’язані не тільки з 

загальноєвропейськими тенденціями до зменшення народжуваності, високим рівнем 

міграційних процесів, тимчасовою чи постійною еміграцією, а й зі спадком 

радянського минулого, коли вирішення проблем сім’ї здійснювалося командно-

адміністративними методами.  

Систематична державна політика, спрямована на зміцнення радянської сім’ї, 

захист материнства і дитинства стала проводитися в СРСР з другої половини 1960-х 

років. Наростання демографічної кризи, постійна потреба у збільшенні трудових 

ресурсів зумовили пошук шляхів вирішення питання підвищення народжуваності в 

СРСР. Радянська влада у другій половині 1960-х – першій половині 1980-х рр. 

здійснила низку заходів для забезпечення належних умов праці жінок, покращення 

матеріального становища сімей із дітьми, зменшення рівня дитячої захворюваності та 

смертності. Особлива увага приділялася удосконаленню системи охорони здоров’я 

для матерів і дітей, їх соціальному захисту, організації функціонування закладів 

суспільного виховання для дітей. Вивчення та врахування позитивного і негативного 

досвіду радянської державної політики з охорони материнства і дитинства дозволяє 

уникнути повторення помилок при здійсненні майбутніх реформ у цій сфері. 

Державна політика в сфері охорони материнства і дитинства в УРСР у роки 

загострення кризи радянського ладу, на сьогодні залишається малодослідженою і 

фактично не висвітленою в сучасній історіографії. 

Зв’язок роботи з науковими темами та програмами. Дисертаційне 

дослідження виконане у межах науково-дослідної теми «Україна в 

загальноєвропейських історичних процесах: пошуки цивілізаційного вибору» 

(державний реєстраційний номер 16 БФ046-01), яка включена до тематичного плану 

історичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка.  

Мета дисертаційного дослідження – проаналізувати основні напрями 

державної політики з охорони материнства і дитинства в УРСР у 1964–1985 рр. 

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких дослідницьких завдань: 

- висвітлити стан наукової розробки проблеми, виявити та охарактеризувати 

джерельну базу та методологічну основу дослідження; 

- визначити основні теоретичні засади партійно-державної політики з охорони 

сім’ї, материнства і дитинства; 

- дослідити еволюцію нормативного забезпечення здійснення політики з охорони 

сім’ї, материнства і дитинства в УРСР; 
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- проаналізувати функціонування установ системи охорони здоров’я, на які 

покладалося піклування про фізичний стан матерів і дітей та медичну складову 

захисту материнства і дитинства; 

- прослідкувати роботу органів соціального забезпечення та суспільного 

виховання з охорони материнства і дитинства; 

- розкрити особливості сприйняття радянської державної політики з охорони 

сім’ї, материнства і дитинства у тогочасному суспільстві. 

Об’єктом дослідження є соціальна державна політика, суспільно-політичні та 

соціально-економічні процеси в УРСР, які впливали на охорону материнства і 

дитинства в 1964 – 1985 роках. 

Предметом дослідження є теоретичні засади, форми, методи втілення 

соціальної політики радянської влади, спрямованої на охорону материнства і 

дитинства в УРСР, а саме: функціонування установ охорони здоров’я, соціального 

забезпечення та суспільного виховання. 

Хронологічні рамки дисертаційної роботи охоплюють другу половину 1960-х 

– першу половину 1980-х років. Нижня межа (1964 р.) обґрунтовується зміною влади 

в СРСР і початком нового періоду, в якому захист сім’ї, матері та дитини 

проголошується одним із пріоритетних напрямів державної політики. Верхня межа 

(1985 р.) обумовлена змінами в державній політиці охорони материнства і дитинства, 

у зв’язку з поступовим впровадженням перебудовчих процесів. Для з’ясування 

витоків радянської державної політики у сфері охорони материнства і дитинства 

автор виходить за означені хронологічні межі. 

Територіальні межі дослідження охоплюють територію УРСР з урахуванням 

адміністративно-територіального поділу періоду, що вивчається. 

Наукова новизна роботи полягає у постановці та розробці проблеми, яка не 

отримала ґрунтовного висвітлення в історичних дослідженнях. 

Вперше: 

- введено до наукового обігу невідомі раніше дослідникам архівні матеріали, що 

розкривають державну політику із охорони материнства і дитинства в УРСР в 

1964-1985 рр. 

- досліджено функціонування системи охорони здоров’я із забезпечення захисту 

материнства і дитинства та запобігання дитячої смертності;  

- прослідковано роботу органів соціального забезпечення із дотримання 

трудового законодавства щодо жінок, а також матеріальної державної підтримки 

сімей із дітьми; 

- висвітлено особливості організації і функціонування закладів суспільного 

виховання в УРСР в контексті державної політики із охорони дитинства; 

- розкрито особливості сприйняття радянської державної політики у сфері 

охорони сім’ї, материнства і дитинства в суспільстві. 

Набули подальшого розвитку: 

- основоположні теоретичні засади формування партійно-державної політики з 

охорони сім’ї, материнства та дитинства;  

- вивчення нормативно-правової бази із охорони сім’ї, материнства та дитинства 

в УРСР; 
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- аналіз основних напрямів партійно-державної політики в УРСР у сфері охорони 

материнства і дитинства в другій половині 1960-х – першій половині 1980-х рр.  

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що матеріали і 

положення дисертації можуть бути використані при написанні праць та підготовці 

навчальних дисциплін, присвячених як історії України в цілому, так і окремим її 

напрямам – зокрема, історії української державності, історії медицини, соціальної 

історії, гендерної історії та історії повсякдення. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення і результати роботи 

обговорено на засіданні кафедри новітньої історії України історичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а також у доповідях 

автора на Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання 

суспільних наук: соціологія, політологія, філософія, історія», м. Київ 9-10 жовтня 

2015 року; «Х Буковинській ювілейній міжнародній історико-краєзнавчій 

конференції» м. Чернівці, Чернівецький національний університет імені Юрія 

Федьковича, 23-24 жовтня 2015 року; Міжнародній науково-практичній конференції: 

Вплив суспільних наук на процес розвитку суспільства: можливе та реальне. Київ, 4-5 

березня 2016 року; XIV Міжнародній науковій конференції студентів, аспірантів та 

молодих учених «Шевченківська весна – 2016: Історія», Київ 6-8 квітня 2016 року. ІІІ 

Міжнародно-практичній конференції «Актуальні проблеми гуманітарних та 

природничих наук», м. Київ 28-29 жовтня 2016 року; Х Міжнародній науково-

практичній конференції: «Дні науки історичного факультету 2017». 11 травня 2017 

року м. Київ. 

Публікації. Основний зміст дисертації викладено у 10 публікаціях, 5 із них 

опубліковані у наукових фахових виданнях, що входять до переліку МОН України в 

галузі «історичні науки», 4 із яких у виданнях, що занесені до міжнародних науково-

метричних баз. 

Структура дисертації. Структура дисертації обумовлена її змістом, метою, 

дослідницькими завданнями та побудована за проблемно-хронологічним принципом. 

Дисертація складається із вступу, трьох розділів (8 підрозділів), висновків, списку 

використаних джерел і літератури (462 позиції на 40 сторінках) та додатків (25 

додатків на 28 сторінках). Основний текст викладено на (203) сторінках. Загальний 

обсяг роботи становить (271) сторінок.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, сформульовано об’єкт, 

предмет, мету й завдання дослідження, окреслено хронологічні межі, розкрито 

наукову новизну, практичне значення одержаних у дисертації висновків, наведено 

дані про апробацію результатів дослідження. 

У першому розділі «Стан наукового висвітлення проблеми, джерелознавча 

база та теоретико-методологічні засади дослідження» проаналізовано основні 

здобутки історіографії, присвячені темі дисертаційної роботи, охарактеризовано 

джерельну базу та методи, за допомогою яких здійснено дослідження.  

У підрозділі 1.1. «Стан наукового висвітлення проблеми» з’ясовано, що відповідно до 

проблемно-хронологічного підходу, історіографічні дослідження присвячені 

державній політиці з охорони материнства і дитинства в УРСР в другій половині 
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1960-х - першій половині 1980-х років можна поділити на радянську, зарубіжну та 

сучасну українську історіографію.  

Радянська історіографія спиралася на ідеологічні засади марксизму-ленінізму і 

виконувала поставлені комуністичною партією завдання. У більшості наукових 

праць, охорона материнства і дитинства в УРСР не мала окремого висвітлення, а 

розглядалася в контексті загальносоюзної проблематики. У радянській історіографії 

знайшли відображення декілька напрямів дослідження проблем сім’ї, жінок, 

материнства і дитинства. Так, у роботах радянських дослідників піднімалися питання 

гендерної рівності жінок, поєднання материнства і участі в суспільно-політичних та 

виробничих процесах1. Дослідниця З. А. Янкова2, одна з перших в СРСР почала 

вживати термін «подвійного навантаження жінок», що виникало в результаті 

поєднання жінкою суспільно-виробничої та сімейної ролі. У другій половині 1980-х 

рр. А. П. Бірюкова3 та Л. Т. Шинелєва4, вказали на наявність у радянському 

суспільстві дискримінації за статевою ознакою, звернули увагу на те, що вирішенню 

жіночого питання в СРСР заважала наявність «догм про його завершеність».  

Дослідженням питання правової охорони материнства і дитинства у 1960-1970-х 

роках займалися Е. Г. Азарова, В. С. Сазонов, В. М. Толкунова, М. І. Данченко5. Їх 

праці містили описи та пояснення відповідного законодавства, а також пропозиції 

щодо його удосконалення. Заступник міністра юстиції УРСР О. Г. Павшукова6 

опублікувала кілька брошур і коментарів до Кодексу про працю в УРСР 1971 року, в 

яких проаналізувала норми, що стосувалися праці жінок. У монографіях та статтях А. 

М. Нечаєвої7, опублікованих у 1980-х роках, аналізується поняття «правова охорона 

дитинства».  

У 1970-1980-х роках, поширення в науковому середовищі отримують праці 

істориків, соціологів і демографів, які започаткували новий напрям «соціологія сім’ї» 

у дослідженнях проблем сім’ї, жінки, материнства і дитинства. У працях А. Я. Кваши, 

А. Г. Харчева, Л. Є. Дарського, В. В. Бойка та ін.8 визначено основні тенденції 

історичного розвитку радянської сім’ї, прослідковано еволюцію державної сімейної 

політики в радянський період.  

Система охорони здоров’я в УРСР, як і всі інші сфери життєдіяльності, 

розглядалась радянськими дослідниками частіш за все через призму загальносоюзних 

                                                           
1 Вавилина В. Е. Женщины страны Советов: монография. М.: Знание, 1969. 154 с. 
2 Янкова З. А. Советская женщина: социальный портрет: монография М.: Политиздат, 1978. 159 с. 
3 Бирюкова А. П. Равные права – равные возможности: о равноправии женщин в СССР: монография. М.: Профиздат, 

1985. 84 с. 
4 Шинелева Л. Т. Женщина и общество: (Декларации и реальность): монография. М.: Политиздат, 1990. 176 с. 
5Азарова Е. Г., Сазонов В.С. Пособия многодетным и одиноким матерям и на детей малообеспеченым семьям: 

монография. М.: Наука, 1979. 192 с.; Толкунова В. Н. Социальная помощь и трудовые льготы женщинам по 

материнствву в СССР: монография. М.: Знание, 1973. 64 с.; Данченко Н. И. Правовая охрана труда женщин в СССР: 

монография. К.: Наукова думка, 1985. 154 с. 
6 Павшукова О. Г. Законодавство про працю жінок: брошура. К., Знання. 1977. 48 с.; Вона ж. Охрана прав трудящихся 

женщин в СССР: брошюра. К.: Знание, 1979. 19 с. 
7 Нечаева А.М. Брак, семья, закон: монография. М.: Наука, 1984. 145 с. 
8 Кваша А. Я. Проблеммы экономико-демографического развития СССР: монография. М.: Статистика, 1974. 180 с.; Брак 

и семья: демографический аспект: моногрфия / Под ред. и предисл. А. Г. Волков, Л. Е. Дарский. М.: Статистика, 1975. 

224 с.; Харчев А. Г. Брак и семья в СССР: монография. М.: Мысль, 1979. 366 с.; Бойко В. В. Рождаемость: социально-

психологические аспекты: монография. М.: Мысль, 1985. 238 с.; Семья как объект социальной политики: монография / 

отв. ред. М. Г. Панкратов. М.: ИСИ АН СССР, 1986. 202 с.  
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тенденцій. Радянські дослідники висвітлювали більшою мірою позитивні сторони та 

досягнення в забезпеченні інтересів матері та дитини в СРСР. 

У 1970-1980-х рр. опубліковані праці за авторством та редакцією міністрів 

охорони здоров’я УРСР В. Д. Братуся9 та А. Е. Романенка10, окремі розділи яких 

присвячувалися історії формування та функціонування системи охорони материнства 

і дитинства в УРСР. У четвертому виданні посібника С. А. Верхратського та П. Ю. 

Заблудовського «Історія медицини»11 стисло проаналізовано не тільки розвиток, а й 

протиріччя та недоліки охорони материнства і дитинства в УРСР.  

Організація сімейного виховання дитини в СРСР висвітлювалась у багатьох 

монографіях, брошурах та статтях радянських педагогів. Роботи О. О. Пінта та М. П. 

Ніжинського, Н. П. Калениченко12 будувалися на педагогічних поглядах А. С. 

Макаренка та Н. К. Крупської, ідеї яких навіть в 1960-х – 1980-х роках вважалися 

основоположними у вихованні майбутнього радянського громадянина. Питання 

суспільного виховання дітей в УРСР у закладах дошкільної освіти знайшли 

відображення у працях Л. В. Артемової, В. В. Байкової, В. К. Котирло та Т. М. 

Титаренко та ін13.  

Окрему групу досліджень материнства і дитинства в СРСР становлять праці 

європейських та американських дослідників гендеру і сім’ї, які з’явились в 1960-х – 

1980-х роках. У своїх роботах автори, інтерпретуючи та висвітлюючи радянську 

дійсність, критикували радянську систему охорони здоров’я та гендерну політику14.  

Після розпаду СРСР, із розширенням доступу до нових джерел, зарубіжні 

дослідники почали активніше вивчати радянську сім’ю і роль жінки у житті 

суспільства. Науковці зосередили увагу на суспільній, професійній та політичній 

діяльності радянських жінок, виділили ментальні відмінності між різними жіночими 

етнічними групами в СРСР15.  

З початку 1990-х років розпочався новий етап у розвитку історіографії. Російські 

науковці, спираючись на архіви та нову методологію підготували праці, в яких 

розкривали різноманітні аспекти соціальної політики в роки існування СРСР. 

                                                           
9 Братусь В. Д., Дупленко К. Ф. Здобутки охорони здоров'я України в сім'ї братніх народів: монографія. К.: Здоров'я, 

1972. 151 с. 
10 Здравоохранение и медицинская наука в Украинской ССР: в 3-х т. / МЗ УССР. К: Здоров'я, 1987. Т. 1: 

Здравоохранение в Украинской ССР. Пути и итоги развития / под. ред. А. Е. Романенко. 479 с. 
11 Верхратський С. А., Заблудовський П. Ю. Історія медицини: навчальний посібник. К.: Вища школа, 1991. 431 с. 
12 Пінт О. О. Продовжуємо розмову з батьками. (Про виховання дітей у сучасній сім’ї): монографія. К.: Рад. Школа, 

1975. 107 с.; Ніжинський М. П. Сім’я. Батьки. Діти: монографія. К.: Молодь, 1974. 118 с.; Калениченко Н П. Питання 

сімейного виховання в творчості А. Макаренка. Радянська школа. 1977. № 70. С. 30-37. 
13 Артемова Л. В. Моральне виховання дошкільників. (Формування суспільних взаємин дітей у грі): монографія. К.: Рад. 

школа, 1974. 104 с.; Байкова В. В. Мир детей. Взрослые, разговор о малыше: здоровье, красоте, слове, играх, 

праздниках: брошюра. К., Реклама, 1976. 63 с.; Венжик Л. Ф. Общественное дошкольное воспитание в Украинской ССР 

Дошкольное Воспитание. 1978. №5. С. 26-29; Котырло В. К., Титаренко В. М. Роль дошкольного воспитания в 

формировании личности: брошюра. К.: Знание, 1977. 48 с. 
14 David H. Abortion and Family Planning in the Soviet Union: Public Policies and Privat Behaviour. Journal of Biosocial 

Science. 1974. Vol. 6. issue 4. P. 417-426; Women, Work and Family in Soviet Union / G. W. Lapidus (ed.). Armonk, NY. 1982. 

311 p.; G. Lapidus W. Interaction of Women's Work and Family Roles in the USSR. Canadian woman studies. Volume 10. № 4. 

Р.41-44; Imbrogno S. Family policy in the Soviet Union. International Journal of Sociology of the Family. 1986. Vol. 16, № 2. 

P. 165-180. 
15 Wood, E.The Baba and the Comrade: Gender and Politics in Revolutionary Russia. Bloomington and Indianapolis: Indiana 

University Press, 1997. 318 p. March R. Woman in Russia and Ukraine. Cambrige: Cambridge University Press, 1996. 366 p.; 

Rotkirch A. The Man Question. Loves in Late 20th Century Russia. Department of Social Policy, Research Reports, Helsinki: 

University of Helsinki. 2000. 316 p. 
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Складність і суперечливість становища радянських жінок у 1960-х – 1980-х роках 

аналізуються у працях С.Г. Айвазової, Н.Л. Пушкарьової, Л.П. Рєпіної, О. С. Ростової, 

Е. А. Здравомислової та А. А. Тємкіної 16. 

Державна політика у сфері охорони і захисту сім’ї, материнства та дитинства 

знайшла відображення в узагальнюючій роботі під редакцією А. Г. Вишневського17, в 

якій виділено і охарактеризовано етапи формування сімейної політики в радянський 

період. Критичний підхід до висвітлення сімейної політики в СРСР міститься у 

дослідженнях Л. Є. Дарського, Є. М. Андрєєва, Т. Л. Харькова, В. В. Єлізарова та ін18. 

У сучасній українській історіографії окремі аспекти охорони материнства і 

дитинства в УРСР знайшли відображення у працях істориків, правознавців, 

соціологів, педагогів. Так, питання правової охорони жінок, сім’ї, материнства і 

дитинства в другій половині 1960-х – першій половині 1980-х рр. розглянуто у 

кандидатських дисертаціях Н. О. Бондаренко19, М. О. Турчіної20, сучасних розвідках 

К. В. Бориченко, І. О. Демуз, В. В. Стинської21. Участь жінок у суспільно-

політичному житті держави, еволюція соціальної ролі чоловіка та жінки в УРСР 

розкриваються у роботах українського історика гендеру О. В. Стяжкіної22. Т. В. 

Орлова23 дослідила історіографію ролі жіноцтва в історії України від найдавніших 

часів до сучасності.  

Дослідженню розвитку системи охорони здоров’я у 1960–1980-х рр. присвячені 

кандидатські дисертації Л. І. Лавріненко та В. Г. Ільїна, статті І. С. Савицької, Ф. Я. 

Ступак24 та ін. Деякі аспекти охорони материнства і дитинства в УРСР на 

                                                           
16 Айвазова С. Г. Русские женщины в лабиринте равноправия: Очерки по литературной теории и стории: 

Документальные материалы. М.: РИК Русанова, 1998. 408 с.; Пушкарева Н. Л. Женская история, гендерная история: 

сходства, отличия, перспетивы Гендерный подход в исторических исследованиях. Вопросы истории №6. 98. С. 41-62; 

Гендер и общество в истории / под ред. Л. П. Репиной. СПб.: Алетейя, 2007. 696 с.; Ростова О. С. Правовая охрана 

материнства и детства в советском государстве: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2007. 29 с.; Российский 

гендерный порядок: социологический подход: колективная монография / Под. ред. Е. А. Здравомысловой, А. А. 

Темкиной. СПб.: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2007. 306 с. 
17 Эволюция семьи и семейная политика в СССР / Отв. ред. Вишневский А. Г. М.: Наука, 1992. 140 с.  
18 Андреев Е. М., Дарский Л. Е., Харькова Т. Л. Население Советского Союза: 1922-1991: коллективная монография. М.: 

Наука, 1993. 143 с.; Елизаров В. В. Семейная политика в СССР и России. Семья в России. М.,1995. № 1-2. С. 94-105; 

Борисов В. А., Синельников А. Б. Брачность и рождаемость в России: демографический анализ / НИИ Семья 

Минсоцзащиты России. М., 1996. 117 с. 
19 Бондаренко Н. О. Розвиток прав жінок УРСР: національний та міжнародний аспекти (1917 - 1991 рр.): автореф. дис ... 

канд. юрид. наук. Харків, 2004. 20 c. 
20 Турчіна М. О. Медичне законодавство в Україні в радянський період: автореф. дис. канд. юрид. наук. Харків, 2016. 20 

с. 
21 Бориченко К. В. Становлення та розвиток законодавства про соціальний захист сімей з дітьми Науковий вісник 

Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2013. № 5. С. 79-83; Демуз I. О. Соціальний захист 

материнства в УРСР 1960-х – 1970-х рр.: законодавча практика. Наукові записки з української історії: Збірник наукових 

праць. 2012. Вип. 28. С. 169-176; Стинська В. В. Соціальна політика підтримки материнства й дитинства в УРСР в 60 – 

80-х рр. ХХ ст. Людинознавчі студії: збірник наукових праць ДДПУ імені Івана Франка. Дрогобич, 2014. Вип. 29. Ч. 2. С. 

197 – 205. 
22 Стяжкіна О. В. Жінки в історії української культури другої половини ХХ століття: монографія. Донецьк: Східний 

видавничий дім, 2002. 270 с.; Стяжкіна О. В. Человек в советской провинции: освоение (от) языка: монография. Донецк: 

ДонНУ, 2013 295 с.;  
23 Орлова Т. В. Жінка в історії України: історіографія XX - початку XXI ст.: автореф. дис ... д-ра іст. наук. Київ, 2010. 31 

с. 
24 Лавріненко Л. І. Охорона здоров’я на Чернігівщині (1960-1980-ті рр.): автореф. дис… канд іст. наук Чернігів, 2012. 20 

с.; Ільїн В. Г. Особливості післявоєнного відновлення та розвитку радянської системи охорони здоров’я в Харкові 

(1945–1991): історичний аспект. дис. … канд. істор. наук. Харків, 2017. 21 с.; Савицька І.С. Сфера охорони здоров’я 

громадян України у 1964–1985 рр. Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences, II(4), Issue: 23, 
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регіональному рівні висвітлені у кандидатських дисертаціях О. В. Шимко, А. С. 

Поліщук, статті В. І. Карачевської25.  

Окремий напрям досліджень, які розглядають проблеми материнства і дитинства 

в УРСР становлять праці педагогів та істориків, в яких розкриваються особливості 

організації дошкільного виховання в СРСР та УРСР зокрема. С. А. Васильєва, Є. І. 

Коваленко, О. А. Венгловська, Л. С. Пісоцька, І. Г. Улюкаєва, І. М. Цюпак та ін. 26  у 

своїх наукових публікаціях, висвітлюючи особливості становлення і розвитку 

системи суспільного виховання в УРСР, акцентують увагу на проблемах і недоліках у 

роботі закладів дошкільної освіти, торкаються питань охорони дитинства. 

Дослідженню системи шкільної світи в УРСР, висвітленню окремих аспектів охорони 

дитинства у школі присвячені монографії Л. Д. Березівської, Т. П. Усатенко, Л. В. 

Пироженко27, кандидатська дисертація К. О. Богатирчук28.  

На сьогоднішній день відсутнє комплексне дослідження присвячене вивченню 

охорони материнства і дитинства в УРСР в 1964-1985 рр. 

Підрозділ 1.2. «Джерельна база дослідження» присвячено аналізу комплексу 

історичних джерел, які включають в себе опубліковані та неопубліковані матеріали. 

Неопубліковані джерела репрезентовані матеріалами фондів Центрального 

державного архіву вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України). 

Матеріали Фонду 2 Ради міністрів УРСР, що були використані під час написання 

дисертації, містять інформацію щодо контролю виконання постанов і розпоряджень 

РМ УРСР з питань роботи установ охорони здоров’я та закладів освіти. Для 

написання дисертаційного дослідження використовувались документи Міністерства 

охорони здоров’я УРСР (Фонд 342). Аналіз документації Головного управління 

лікувально-профілактичної допомоги дітям і матерям МОЗ УРСР дозволив дослідити 

організацію і функціонування закладів охорони здоров’я в УРСР у роки загострення 

кризи радянського ладу, визначити досягнення, недоліки і прорахунки державної 

політики в сфері охорони здоров’я, що в роки радянської влади не були висвітлені ні 

                                                                                                                                                                                                               
2014. P. 36-41; Ступак Ф. Я. Розвиток охорони здоров’я в Україні у другій половині ХХ ст. Грані. 2015. Т. 18. №2 (118). 

С. 158-162 та ін. 
25 Шимко О.В. Соціальна політика радянської держави та її реалізація в Донбасі у середині 1960-х – середині 1980-х 

років: дис. .... канд. істор. наук. Донецьк, 2012; Поліщук А. С. Гуманітарна сфера областей України в умовах кризи 

радянської системи: основні процеси, досягнення і невирішені проблеми (1965-й – 1985-ті рр.) (на матеріалах 

Вінниччини і Хмельниччини). автореф. дис. ... канд. іст. наук. Кам'янець-Подільський, 2017. 20 с.; Карачевська В.І. 

Охорона здоров’я дитинства і материнства українського Донбасу протягом 1964-1991 років. Історичні і політологічні 

дослідження. 2013. №32. С. 217-224.  
26 Васильєва С. А. Тенденції розвитку дошкільних навчальних закладів різних типів в Україні ( друга половина ХХ – 

початок ХХІ ст.) Автореф. дис. … канд. пед. наук. Миколаїв. 2017. 21 с.; Коваленко Є. І. Тенденції розвитку 

дошкільного виховання в Україні у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. Наукові записки. Психолого-педагогічні 

науки. 2014. № 1. С. 244-249;; О. А. Венгловська Основні тенденції розвитку дошкільної освіти Київщини (1958–1984 

рр. ХХ століття). Історико-педагогічний альманах. 2011. Вип. 1. С. 49-53; Пісоцька Л. С. Актуальні проблеми 

управління розвитком дошкільної освіти в Україні: монографія. Хмельницький: ХГПА, 2009. 174 с.; Улюкаєва І. Г. 

Історія суспільного дошкільного виховання в Україні : навчальний посібник. Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2013. 238 с.; 

Цюпак І. М. Нормативно-правове та організаційно-методичне забезпечення виховання у дошкільних закладах другої 

половини ХХ століття. Збірник наукових. Педагогічні науки. 2014. Вип. 65. С. 63-69 та ін.  
27 Березівська Л. Д. Реформування шкільної освіти в Україні у ХХ столітті: монографія. К.: Богданова А. М., 2008. 406 

с.; Усатенко Т. П.  Українська національна школа: минуле і майбутнє: Українознавчий вимір. К.: Наукова думка, 2003. 

285 с.; Пироженко Л. В. Реформування змісту загальної середньої освіти (середина 60-х – початок 80-х рр. ХХ століття): 

монографія. К.: Педагогічна думка, 2013. 304 с. 
28 Богатирчук, К. О. Повсякденне життя дітей і підлітків шкільного віку в Українській РСР (друга половина 60-х – перша 

половина 80-х рр. ХХ ст.) : автореф. дис. … канд. іст. наук. Київ, 2017. 21 с. 
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у ЗМІ, ні в офіційних документах ЦК КПУ. Використання матеріалів Фонду 

Міністерства освіти УРСР (Фонд 166) дали змогу розкрити сутність функціонування 

навчально-виховного процесу у закладах дошкільної та шкільної освіти в УРСР, 

з’ясувати основні проблеми та недоліки в організації навчання, виховання, 

харчування та охорони здоров’я дітей у радянських освітніх закладах. Документи 

планово-фінансового відділу фонду Міністерства соціального забезпечення УРСР 

(Фонд 348) ЦДАВО України містять інформацію про розподіл фондів та 

використання коштів державного бюджету на різні сфери соціального забезпечення, 

зокрема щодо матерів-одиначок, багатодітних та малозабезпечених сімей, а також про 

здійснення державних виплат на допомогу по вагітності і пологам жінкам.  

Матеріали Центрального державного архіву громадських об’єднань України 

(ЦДАГО України) використані для написання дисертації, зосереджені у фонді ЦК 

Комуністичної партії України (Ф.1). Документи засідань ЦК КПУ, довідки, доповідні 

записки, листування міністерств та відомств УРСР дозволяють висвітлити здобутки і 

проблеми в організації системи охорони здоров’я, соціального забезпечення та 

захисту материнства і дитинства.  

Документи архіву Центру усної історії кафедри новітньої історії України 

історичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, що були використані для написання дисертації, є джерелами особового 

походження і становлять записи усно-історичних інтерв’ю. Під час аналізу інтерв’ю, 

спрямованих на розкриття радянського способу життя у 1970-1980-х рр., 

досліджувалися відповіді на питання, які торкалися сімейних стосунків, ролі батьків і 

держави у формуванні світогляду дитини, реалізації державою сімейної політики, 

охорони материнства і дитинства. Автобіографічні інтерв’ю, не висвітлюють повною 

мірою хронологію історичних явищ, однак вони інтерпретують сприйняття тих чи 

інших подій їх сучасниками і містять суб’єктивний погляд людини.  

Важливу групу джерел склали опубліковані документи та матеріали, що 

відображали офіційну лінію політики держави стосовно інституту сім’ї, материнства 

та дитинства. Програма КПРС, Конституції СРСР та УРСР, резолюції та директиви 

XXIII, XXIV, XV та XXVI з’їздів партії, Пленумів ЦК КПРС, Закони Верховної Ради 

СРСР та УРСР, Укази Президії Верховної Ради СРСР та УРСР, Постанови Ради 

Міністрів СРСР та УРСР, накази міністерств охорони здоров’я, освіти, соціального 

забезпечення СРСР та УРСР та інші нормативно-правові акти висвітлюють офіційну 

позицію влади з приводу охорони материнства і дитинства. Дослідження проблем 

залучення жінок до участі в матеріальному виробництві та політичному житті 

держави, питань демографічного розвитку СРСР та УРСР зокрема, статево-вікові 

характеристики, зміни кількісних показників розвитку різних сфер життя в СРСР 

здійснювалось із використанням цифр, що містяться в статистичних збірках 

загальносоюзного та республіканського значення29. 

                                                           
29 Женщины в СССР: Статистические материалы / ред. М.П. Жданова.. М.: Финансы и статистика, 1989. 61 с.; Женщины 

и дети в СССР: статистический зборник ЦСУ СССР. М.: Финансы и статистика, 1985. 159 с.; Народное хозяйство СССР 

в 1980 году (Статистический ежегодник). М.: Финансы и статистика, 1981. 583 с.; Народное хозяйство Украинской ССР 

: Юбилейный статистический ежегодник. К.: Техніка, 1987. 455 с.; Охрана здоровья в СССР: Статистический сборник / 

Госкомстат СССР. М.: Финансы и статистика, 1990. 240 с.; Социальное развитие СССР: Статистический сборник. М.: 

Финансы и статистика, 1990. 398 с. 
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Важливу роль у дослідженні проблем сім’ї, охорони материнства та дитинства в 

УРСР у другій половині 1960 – першій половині 1980-х рр. відіграв аналіз друкованих 

періодичних видань «Радянська Україна», «Правда України», «Робітниця», 

«Радянська жінка», які містили рішення центральних та місцевих партійних і 

радянських органів влади, інформацію про діяльність жіночих рад, різноманітні 

питання охорони здоров’я жінок, умови праці і облаштування побуту, а також 

вербальні та візуальні матеріали присвячені жінці в сім’ї та радянській державі.  

Підрозділ 1.3. «Теоретико-методологічні засади дослідження» Для аналізу 

державної політики з охорони материнства і дитинства в УРСР було використано 

низку методологічних принципів. Методологічною основою дисертаційного 

дослідження стали принципи історизму і наукової неупередженості, а також 

системного підходу до об’єкта дослідження, комплексності й усебічності. Під час 

проведення дослідження використовувались загальнонаукові (аналізу і синтезу, 

узагальнення, класифікації) та спеціально-історичні (історико-порівняльний, 

критичного аналізу джерел, проблемно-хронологічний, статистичний, 

усноісторичний) методи. Історико-порівняльний метод дав можливість зіставити 

реалізацію державної політики із охорони материнства і дитинства в УРСР та інших 

республіках СРСР, а також порівняти висвітлену у радянських нормативно-правових 

актах та інших джерелах задекларовану політику із практичною реалізацією 

оголошених заходів влади щодо охорони материнства та дитинства. Методи 

проблемно-хронологічний, статистичний, усноісторичний сприяли всебічному 

дослідженню проблеми та формулюванню обґрунтованих висновків. Завдяки 

використанню різноманітних методів проаналізовано основні напрями державної 

політики щодо охорони материнства і дитинства в УРСР, а також сприйняття 

тогочасним суспільством задекларованої державної політики. 

У другому розділі дисертації «Генеза державної політики із охорони 

материнства і дитинства в УРСР» досліджено еволюцію партійно-державної 

політики та розвиток нормативно-правової бази із охорони материнства і дитинства в 

УРСР у 1964-1985 рр. 

У підрозділі 2.1. «Концептуальні основи партійно-державної політики з охорони 

сім’ї, материнства і дитинства» висвітлено ідеологічні засади ставлення влади до 

інституту сім’ї, радянської жінки, що зумовлювало зміни державної політики з питань 

охорони материнства і дитинства в УРСР. Встановлено, що впродовж більше 70-ти 

років існування СРСР статус радянської жінки змінювався відповідно до визначених 

комуністичною партією завдань. Програма РКП(б) 1919 р. надала рівні права жінці з 

чоловіком перш за все в трудових і шлюбно-сімейних відносинах. Упродовж 1920-

1930-х рр. жінка в СРСР розглядалась як «трудовий ресурс», головним завданням 

жінок була активна участь у виробничих процесах. З початку 1920-х рр. еволюція 

ставлення більшовицької влади до інституту сім’ї пройшла шлях від можливості 

відмирання традиційної сім’ї і виховання дітей державою до безапеляційної 

підтримки  традиційної моногамної сім’ї. З провалом ідей «соціального 

експериментаторства» у 1930-х рр. отримала розвиток ідеологія «щасливого 

радянського дитинства», яка передбачала залучення дітей до суспільно-політичних 

процесів і активну участь батьків у вихованні нового покоління. У роки Другої 

світової війни та післявоєнного десятиліття роль жінки-матері в СРСР 
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переосмислюється, що пов’язувалося з демографічними і гендерними змінами в 

державі, заохочується поєднання багатодітного материнства з участю у виробничому 

процесі. Для нормалізації ставлення у суспільстві до одинокого материнства на 

сторінках преси активно використовується поняття «неповна сім’я».  

Зміна векторів сімейної політики в СРСР знайшла відображення у новій 

Програмі КПРС 1961 року. У партійній програмі зазначалось, що КПРС ставить своїм 

першочерговим завданням забезпечити кожну сім’ю окремим житлом, жінок 

відпусткою по вагітності і пологах, а дітей щасливим дитинством. У 1960-1980-х 

роках в Радянському Союзі більшість державних заходів спрямовувались на 

створення умов для полегшення становища жінки у сім’ї та у суспільстві. Розвиваючи 

тезу про головну роль жінки у сім’ї на ХХІІІ з’їзді КПРС (1966 р.) були прийняті 

рішення створити усі необхідні умови для успішної реалізації державної політики із 

підтримки сім’ї, шляхом удосконалення законодавства щодо охорони материнства і 

дитинства, дотримання трудового законодавства щодо праці вагітних і жінок із 

дітьми, запровадження нового сімейного законодавства, а також організації роботи 

закладів суспільного виховання дітей.  

З другої половини 1960-х рр. у суспільно-політичних дискусіях, в яких 

обговорювалося значення сім’ї для розвитку радянського суспільства, з’явилося 

поняття «подвійного навантаження» жінок порівняно з чоловіками. Партійно-

державна влада стала організовувати заходи для зруйнування стереотипу про 

радянську жінку, яка бере на себе всю відповідальність за домашні справи та 

виховання дітей. Однак, не дивлячись на зусилля влади, відтворення населення у 

республіках із низьким рівнем народжуваності, до яких належала і УРСР, 

продовжувало падати. Вперше питання зниження народжуваності у державі було 

підняте на ХХV з’їзді КПРС у 1976 році, на якому Л. І. Брежнєв висловив думку про 

необхідність вирішення проблеми демографічної кризи в СРСР. Виконувати 

поставлені завдання мали через підвищення ефективності соціальної політики, 

розвиток системи охорони здоров'я та закладів суспільного виховання. 

У підрозділі 2.2. «Історичний аспект нормативного забезпечення з охорони 

сім’ї, материнства і дитинства в УРСР» аналізуються нормативно-правові 

документи, які визначали основні напрями та шляхи реалізації державної політики в 

сфері охорони материнства і дитинства. В СРСР було проголошено державний захист 

материнства і дитинства, який впродовж усього періоду існування радянської влади 

втілювався і змінювався відповідно до визначених партією завдань і програм. 

Нормативно-правова база, яка визначала статус жінки в СРСР, передбачала створення 

сприятливих умов для поєднання суспільно-виробничої діяльності з материнством. 

На законодавчому рівні захист материнства в УРСР в 1964 -1985 рр. регулювався 

«Кодексом законів про працю», затвердженим ВР УРСР у 1971 році, спеціальними 

постановами РМ СРСР та УРСР, що закріплювали надання пільг вагітним жінкам і 

годуючим матерям, передбачали призначення допомоги по вагітності та пологах, 

поступове збільшення матеріальної підтримки жінки матері щодо декретних 

відпусток (з 56 днів у 1936 році до 1 року у 1981 р.), виділення окремих пільг 

матерям-одиначкам та проголошення широкої програми матеріальної підтримки усіх 

категорій сімей із дітьми впродовж 1960-х - 1980-х років.  
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Конституції СРСР 1936 р. та УРСР 1937 р., які діяли із внесеними змінами 

впродовж 1960-х і більшої частини 1970-х рр., декларували рівність чоловіка і жінки. 

У статті 121 Конституції УРСР закріплювалася охорона державою інтересів матері й 

дитини, через надання жінці при вагітності відпусток, із збереженням робочого місця, 

забезпечення широкої сітки пологових будинків, дитячих ясел і садків. Із прийняттям 

Верховною Радою СРСР у 1968 р. «Основ законодавства про шлюб та сім’ю» вперше 

з’явилися норми, які формували механізм реалізації державної політики охорони 

материнства і дитинства. Зокрема, передбачалася організація широкої мережі 

пологових будинків, дитячих ясел і садків, шкіл-інтернатів та інших дитячих установ, 

надання жінці відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами зі збереженням робочого 

місця, встановлення пільг вагітним жінкам і матерям, посилення охорони праці на 

виробництві, виплати державної допомоги одиноким та багатодітним матерям, 

забезпечення прав дітей, народжених поза шлюбом, а також новий порядок 

встановлення батьківства і стягнення аліментів. На конституційному рівні захист сім’ї 

державою закріплюється у Конституції СРСР 1977 р. та відповідно у Конституції 

УРСР 1978 р.  

Значна увага радянською владою приділялася захисту дитинства. В умовах кризи 

радянського ладу державна охорона дитинства передбачала прийняття низки 

нормативно-правових документів щодо організації системи охорони здоров’я матері 

та дитини, закладів дошкільної та середньої освіти, а також широкої соціальної 

підтримки дітей, позбавлених батьківського піклування. Так, у 1971 р. ВР УРСР 

затвердила «Закон про охорону здоров’я», який став першим і єдиним в історії УРСР 

комплексним документом, що охоплював усі напрями охорони здоров’я, діяв зі 

змінами і доповненнями в Україні аж до 1993 року. Значна увага в документі 

приділена статтям, які висвітлювали організацію допомоги з охорони материнства і 

дитинства у республіці. У 1974 р. Верховна Рада прийняла Закон УРСР «Про народну 

освіту», що регулював питання забезпечення охорони дитинства в освітніх закладах, а 

також виховання і освіти дітей-сиріт чи позбавлених батьківського піклування, дітей 

матерів-одиначок та з багатодітних чи малозабезпечених сімей. 

У третьому розділі дисертації «Діяльність органів державної влади з охорони 

материнства і дитинства в УРСР» висвітлено реалізацію задекларованих органами 

державної влади заходів із охорони материнства та дитинства в УРСР, а також 

відображено сприйняття державної соціальної політики в суспільстві. 

У підрозділі 3.1. «Забезпечення охорони материнства і дитинства в системі 

охорони здоров’я» встановлено, що впродовж 1964-1985 рр. держава вживала різних 

заходів для покращення демографічної ситуації в СРСР, у тому числі через 

покращення якості надання медичних послуг жінкам і дітям. Виявлено, що на рівень 

життя і народжуваності впливали різні чинники: складна соціально-економічна та 

екологічна ситуація в державі, зайнятість населення на шкідливому виробництві, 

низький рівень санітарного просвітництва серед населення, незадовільна робота 

закладів охорони здоров’я.  

Одним із найбільш важливих напрямів соціальної політики радянською владою 

було визначено забезпечення жінок і дітей належною медичною допомогою. 

Реалізація задекларованих державою норм покладалась на створене в 1968 р. при 

МОЗ УРСР Головне управління лікувально-профілактичної допомоги дітям і 
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матерям. Головними напрямами роботи Управління стали: забезпечення розвитку 

мережі дитячих лікувально-профілактичних та пологово-допоміжних закладів, 

укомплектування їх кадрами, оснащення медичним та лабораторним устаткуванням, 

медикаментами, організація амбулаторно-профілактичної, лікарняної та 

спеціалізованої допомоги дітям і матерям. 

Управління спрямовувало свою роботу в першу чергу на активну боротьбу з 

материнською і дитячою смертністю. Так, офіційні статистичні дані свідчили про 

ефективність дій влади і відповідальних установ щодо зменшення рівня дитячої 

смертності впродовж другої половини 1960-х рр. – першої половини 1980-х рр. УРСР 

була однією з республік із найнижчими показниками смертності серед дітей. 

З’ясовано, що досягнути таких результатів вдалося за рахунок зменшення смертності 

серед дітей старших 1 року. Проблема ж неонатальної (діти віком від 0 – до 27 днів) і 

постнеонатальної ( від 27 – до 365 днів) смертності не була вирішеною. З іншого 

боку, УРСР у 1985 році входила до п’ятірки республік СРСР з найвищим рівнем 

смертності серед матерів. Визначено, що серед найбільш поширених причин 

смертності вагітних і породіль були септичні та інфекційні захворювання, а серед 

новонароджених дітей, асфіксія, ателектаз, пологові травми та запалення легень. 

Разом з тим, в УРСР перші місця серед захворюваності дітей дошкільного та 

шкільного віку займали онко-хвороби, туберкульоз, хвороби дихання. Ефективність 

лікування дитячих хвороб радянською медициною була не на високому рівні.  

Здійснювані державою заходи щодо надання жінці-матері та новонародженій 

дитині належної медичної допомоги передбачали будівництво і розширення мережі 

спеціалізованих медичних закладів. Проте залишковий принцип фінансування 

системи охорони здоров’я не дозволив розгорнути широке планове будівництво. 

Натомість, упродовж другої половини 1960-х – 1980-х років відбувалося нарошування 

кількісних показників ліжко-місць у старих, подекуди аварійних, непристосованих 

приміщеннях гінекологічних стаціонарів, пологових будинків та дитячих лікарнень, 

що призводило до порушення санітарно-гігієнічого режиму і несло негативні 

наслідки для здоров’я і життя матерів та дітей. 

Проаналізовано стан матеріально-технічного забезпечення медичних закладів 

УРСР і з’ясовано, що вирішення питання укомплектування дитячих та жіночих 

медичних закладів не було пріоритетним при розподілі державних коштів на охорону 

здоров’я. Разом із тим, встановлено факти розкрадання державного майна, 

невідповідність розподілу медичного устаткування та медикаментів потребам 

закладів, недостатнє забезпечення спеціалізованих лікарень діагностичним медичним 

обладнанням. Досліджено, що однією із причин підвищення рівня захворюваності і 

смертності серед дітей та жінок у закладах охорони здоров’я УРСР була проблема 

безвідповідального і недбалого ставлення медичних кадрів до виконання своїх 

професійних обов’язків. Такі тенденції спостерігались через формальне збільшення 

кількості медичних працівників, низький рівень їх професійної підготовки та 

недостатнє матеріальне заохочення. 

Досліджено державні заходи із впровадження санітарного просвітництва серед 

дорослого населення УРСР. Однак, як і більшість радянських реформ, кампанія 

носила скоріше декларативний і пропагандистський характер. З’ясовано, що 

можливість внутрішньосімейного регулювання кількості дітей у сім’ї, призвела до 
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популярності серед українських жінок переривання незапланованої вагітності. У 1985 

році УРСР була на другому місці серед радянських республік за кількістю абортів.  

Екстенсивність розвитку медичної галузі, а також популістська політика 

держави, не дозволили реалізувати повною мірою проголошені гасла і затверджені 

нормативні документи з охорони материнства і дитинства. 

Підрозділ 3.2. «Охорона материнства і дитинства у діяльності органів 

соціального забезпечення і суспільного виховання» присвячений розгляду питання 

державної політики з охорони материнства і дитинства щодо забезпечення прав і 

гарантій працюючій жінці матері, надання моральної та матеріально підтримки 

різним категоріям сімей із дітьми, висвітленню ролі закладів дошкільної і шкільної 

освіти та громадськості у забезпеченні охорони дитинства в УРСР. Проаналізовано 

реалізацію норм, задекларованих «Кодексом про працю УРСР» (1971 р.), які 

передбачали полегшення умов праці жінок і матерів. Встановлено, що в умовах кризи 

радянського ладу, зайнятість жіночого населення УРСР на підприємствах із 

шкідливими або тяжкими умовами праці лише зростала і у 1985 році становила 53% 

від загальної кількості працюючих жінок у республіці. Це мало непоправні наслідки 

як для здоров’я і життя жінки-матері та її дітей, так і для демографічних процесів в 

УРСР. Разом із тим, виявлено системні порушення при нарахуванні жінкам декретної 

відпустки, а також формальне ставлення адміністрацій установ до положень «Кодексу 

про працю» щодо збереження робочого місця за жінкою, яка перебувала у декретній 

відпустці. 

З’ясовано, що на репродуктивність населення УРСР впливало і матеріальне 

становище сімей із дітьми. Держава пішла на шлях введення матеріальної допомоги 

багатодітним, одиноким матерям, малозабезпеченим сім’ям і у 1981 році усім 

категоріям сімей, що мали дітей у розмірі 35 крб. на місяць до досягнення дитиною 

однорічного віку. Встановлено, що витрати з республіканського бюджету на соціальні 

виплати впродовж другої половини 1960-х – першої половини 1980-х років зросли з 

11% до 17,5%, за рахунок кількісного збільшення витрат на виплати 

малозабезпеченим сім’ям поряд із скороченням витрат на допомогу багатодітним і 

одиноким матерям. Однак, матеріальна допомога з боку держави була незначною і не 

могла відшкодувати економічних витрат сім’ї під час перебування жінки-матері у 

відпустці по догляду за дитиною. З 1970-х років більшість сімей в УРСР 

обмежувалися 1-2 дітьми. 

Задеклароване владою «щасливе дитинство» передбачало створення необхідних 

умов для здорового, морального, ідеологічного виховання дітей, шляхом 

забезпечення їх закладами суспільного виховання з перших років життя. Так, в СРСР 

було проголошено широку програму із будівництва ясел-садків, що мали стати 

комплексними закладами у вихованні дошкільнят. Виявлено, що недостатнє 

фінансування, а подекуди нераціональне використання коштів, призвело до 

невиконання планів і до використання у якості закладів дошкільного виховання 

старих, аварійних і непристосованих приміщень. Разом із тим, встановлено, що 

переповнення дитячих ясельних та садкових груп, мало наслідком зростання 

захворюваності серед дітей та невиконання програм щодо фізичного та розумового 

розвитку дитини. З’ясовано, що найбільш гостра проблема із дошкільними дитячими 

закладами залишалась у сільській місцевості республіки. Досліджено, що кадрове 
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забезпечення дошкільних виховних закладів досить часто не відповідало вимогам, які 

ставилися владою.  

Для забезпечення охорони здоров’я школярів у освітніх закладах здійснювалися 

профілактичні огляди для виявлення хвороб і порушень у розвитку дитини. Виявлено, 

що огляди школярів у багатьох середніх закладах республіки носили формальний 

характер, тому не завжди могли висвітлити реальну ситуацію щодо стану здоров’я 

дітей шкільного віку. Згідно даних МОЗ УРСР школярі хворіли значно рідше ніж 

дошкільнята. Зростанню захворюваності сприяли, на думку вчених, погіршення 

екологічної ситуації в УРСР, відсутність навичок і вмінь радянських педіатрів 

діагностувати захворювання на ранніх стадіях, а також слабка санітарно-

просвітницька робота серед дітей.  

Важливе значення для організації широкої підтримки материнства і дитинства 

мала діяльність Комітету радянських жінок та його підрозділів на місцях - жіночих 

рад. Встановлено, що в умовах загострення кризи радянського ладу, ці громадські 

організації, не маючи державної фінансової підтримки, частково припинили своє 

існування, або виключно на ідеологічних волонтерських засадах продовжували 

виконувати роль громадського слухача у вирішенні питання сімейного та шкільного 

виховання дітей. 

У підрозділі 3.3. «Сприйняття державної політики у сфері охорони 

материнства і дитинства у суспільстві» зосереджується увага на свідченнях 

очевидців подій щодо реалізації сімейної та соціальної політики в УРСР. Так, спогади 

людей свідчать про декларативність, оголошених державою соціальних програм і 

часто йдуть у розріз із офіційним висвітленням державної соціальної політики. 

Радянська влада, поставивши завдання створити образ ідеальної радянської сім’ї, 

всіляко сприяла формуванню у громадян комуністичних моральних цінностей, 

нав’язуючи навіть вік для одруження та кількість дітей у сім’ї. Радянська жінка мала 

стати головною постаттю в реалізації державної сімейної політики та відігравати 

важливу роль у соціально-економічному житті. Однак, за свідченнями очевидців, 

жінки своїми головними обов’язками вважали материнство і піклування про сім’ю. 

Встановлено, що задекларована рівність чоловіка і жінки на практиці не була втілена, 

зберігалось «подвійне навантаження жінки». Хоча, держава, подекуди примусово 

«заохочувала» чоловіків до участі у вихованні дитини та вирішення 

внутрішньосімейних проблем. 

Проголошені владою заходи з підтримки материнства і дитинства в 1964-1985 

рр., що передбачали соціальну та матеріальну підтримку сімей із дітьми, сприймалися 

у суспільстві як піклування з боку держави, однак в умовах стагнації економіки і 

тотального дефіциту, матеріальна допомога вже не відповідала тодішнім побутовим 

вимогам і не сприяла збільшенню народжуваності в УРСР. Забезпечення дітей 

щасливим дитинством, шляхом реалізації широкої програми із охорони здоров’я і 

суспільного виховання, судячи із спогадів очевидців, мало ряд недоліків, що 

пов’язувалось із пануванням шахрайства, хабарництва та «кумівства» в органах влади 

та у всіх сферах життєдіяльності. Втручання партії і держави у шлюбно-сімейні 

стосунки не дали очікуваного результату. Незважаючи на пропагандистську 

риторику, радянська сім’я як соціальний інститут не була ідеальною і не могла 

вирішити поставлені владою завдання.  
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Висновки 

У висновках підсумовано результати дослідження, узагальнено обґрунтовані в 

дисертації основні положення, винесені на захист: 

 - Здійснено аналіз стану вивчення проблеми охорони материнства і дитинства в 

УРСР в другій половині 1960-х – першій половині 1980-х років, що дало можливість 

стверджувати про відсутність комплексного дослідження в українській сучасній 

історіографії, яке б висвітлювало основні напрями державної політики щодо охорони 

сім’ї, материнства і дитинства в УРСР. Джерельна база достатньо репрезентативна 

для забезпечення всебічного і виваженого дослідження проблеми. Підкреслено, що 

обрана для дослідження проблема має міждисциплінарний характер. Під час роботи 

методологічну основу дослідження склали загальнонаукові та спеціально-історичні 

підходи та методи. 

 - Досліджено еволюцію ставлення в радянській державі до інституту сім’ї, охорони 

материнства і дитинства в УРСР. Прослідковано зміну статусу радянської жінки, роль 

якої впродовж існування СРСР еволюціонувала від спроби у 1920-х рр. створити 

«нову радянську жінку» шляхом активного залучення до виробничого процесу і 

перетворення її на «трудовий ресурс» до визнання головним завданнями жінки – 

материнства у поєднанні із суспільно-корисною працею у 1960-х роках. Поряд із 

еволюцією ролі радянської жінки відбулись якісні зміни у ставленні держави до 

інституту сім’ї. Сім’я в СРСР у 1960-х-1980-х рр. розглядалася як важлива суспільна 

ланка, одним із головних завдань якої було відтворення народонаселення. Питання 

забезпечення кожної радянської дитини «щасливим дитинством» залишається 

незмінним і ключовим у виступах партійних ідеологів та засобах пропаганди в СРСР, 

починаючи з 1930-х рр. Починаючи з другої половини 1960-х років відбулася зміна 

державних пріоритетів щодо виховання молодого радянського покоління. Головною 

визначається роль сім’ї у вихованні нового покоління, однак під контролем держави.  

 - Заходи державної влади із охорони сім’ї, материнства і дитинства знайшли 

відображення у низці нормативно-правових актів, затверджених Верховними Радами, 

Радами Міністрів, окремими міністерствами СРСР та УРСР. Законодавча база з 

приводу статусу жінки в СРСР впродовж 1960-х – 1980-х років суттєво розширилася. 

У нормативних документах знайшли відображення пункти про створення 

сприятливих умов для поєднання суспільно-виробничої діяльності з материнством, 

надання спеціальних пільг вагітним жінкам, матерям, матерям-одиначкам, 

збільшення матеріальної і моральної підтримки жінки-матері і сімей із дітьми. 

Прийняття у 1968 р. «Основ законодавства про шлюб та сім’ю в СРСР» декларувало 

основні напрямки державної політики в сфері охорони материнства і дитинства, 

ознаменувало відновлення прав дітей, народжених поза шлюбом. Конституційний 

захист сім’ї вперше закріплено у Конституції УРСР 1978 року, тоді як державне 

піклування і заохочення материнства унормовувалися ще Конституцією УРСР 1937 р. 

Державна охорона дитинства полягала у прийнятті низки нормативно-правових 

документів щодо організації системи охорони здоров’я дитини, функціонування 

закладів дошкільного виховання та середньої освіти, а також широкої соціальної 

підтримки дітей, позбавлених батьківського піклування. 

- Розглянуто реформи в системі охорони здоров’я, що мали сприяти покращенню 

демографічної ситуації в УРСР і досягти зниження рівня дитячої захворюваності та 
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смертності. Вирішити поставлені державою завдання передбачалося шляхом 

будівництва і відкриття мережі медичних закладів із максимальним забезпеченням 

жінок і дітей лікарняними ліжками. Однак, фактично залишилася поза увагою 

проблема укомплектування медичних закладів спеціалізованим обладнанням, 

діагностичним устаткуванням, медикаментами, кваліфікованими кадрами. Спроба 

реформувати і удосконалити систему охорони здоров’я в УРСР у другій половині 

1960-х – середині 1980-х рр. зазнала невдачі через залишковий принцип державного 

фінансування, нарощування виключно кількісних показників, формалізм, а також 

ігнорування регіональних відмінностей розвитку республік СРСР. 

 - Встановлено, що в умовах кризи радянського ладу, значна частина жіночого 

населення УРСР була задіяна на підприємствах із шкідливими або тяжкими умовами 

праці, що несло непоправні наслідки, як для здоров’я і життя матері та дитини, так і 

для демографічних процесів в УРСР. На репродуктивність населення УРСР впливало 

важке матеріальне становище сімей із дітьми. Держава пішла на шлях введення 

матеріальної допомоги багатодітним, одиноким матерям, малозабезпеченим сім’ям і у 

1981 році усім категоріям сімей, що мали дітей віком до 1 року. Однак, встановлена 

державна фінансова допомога, що мала заохотити до збільшення репродуктивності 

населення, не відповідала історичним реаліям. 

 - З’ясовано, що забезпечення радянських дітей щасливим дитинством, передбачало 

створення необхідних умов для здорового фізичного, морального, ідеологічного 

виховання дітей, шляхом забезпечення їх закладами суспільного виховання з перших 

років життя. Однак, недостатнє фінансування, а подекуди нераціональне 

використання виділених державою коштів, мало наслідками використання в якості 

дитсадків застарілих, аварійних приміщень, що сприяло поширенню хвороб серед 

дітей. Для забезпечення охорони здоров’я школярів здійснювалися профілактичні 

огляди у закладах освіти. Поряд із освітньою функцією школа в СРСР мала 

виконувати ще й завдання виховання нового покоління будівників комунізму. 

Держава намагалася контролювати виховний процес, залучаючи громадськість, 

учителів, шефські організації для попередження бездоглядності та кримінальності 

серед дітей. 

 - Показано, що свідчення очевидців подій щодо державної політики із охорони сім’ї, 

материнства та дитинства в УРСР досить часто йдуть в розріз із офіційним її 

зображенням. Радянська пропаганда показувала ідеальне сімейне життя, однак реалії 

сприймалися та інтерпретувалися в радянському суспільстві інакше. Встановлено, що 

втручання партії і держави у шлюбно-сімейні стосунки не дали очікуваного 

результату. Незважаючи на пропагандистську риторику, радянська сім’я як 

соціальний інститут не могла вирішити поставлені владою завдання. Демографічна 

криза в УРСР з роками тільки поглиблювалася. Державна підтримка материнства і 

дитинства з метою збільшення народжуваності виявилася неефективною, оскільки 

передбачала ставлення до людей, як до інструменту для вирішення поточних 

проблем. 
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Дисертацію присвячено дослідженню партійно-державної політики з охорони 

материнства і дитинства у роки загострення кризи радянського ладу. Шляхом 

введення до наукового обігу раніше невідомих архівних матеріалів, було визначено 

основні напрями державної політики із охорони материнства і дитинства в УРСР. 

Прослідковано еволюцію поглядів партійних ідеологів на статус жінки, інститут сім’ї 

та охорону материнства і дитинства в УРСР, що знайшли втілення у державно-

правових актах. Розглянуто реформи в системі охорони здоров’я, що мали покращити 

демографічну ситуації в УРСР і досягти зниження дитячої захворюваності та 

смертності, обґрунтовані причини їх неефективності. Простежено еволюцію 

державної соціальної політики, спрямованої на покращення умов праці жінок, та 

забезпечення фінансовою підтримкою різних категорій сімей із дітьми, з’ясовано 

причини неефективності матеріальної допомоги. Виявлено значення закладів 

дошкільної і шкільної освіти в реалізації політики з охорони материнства і дитинства, 

розкрито роль громадськості у попередженні бездоглядності та сприянні належного 

сімейного виховання підростаючого покоління. Досліджено сприйняття державної 

політики із охорони сім’ї, материнства і дитинства у тогочасному суспільстві, 

виявлено відмінності між задекларованими владою заходами і загальним станом 

захисту материнства і дитинства в радянській державі. 

Ключові слова: УРСР, охорона материнства і дитинства, державна політика, 

радянська сім’я, охорона здоров’я, матеріальна допомога, дитяча смертність. 

АННОТАЦИЯ 
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исторический аспект. – Рукопись. 
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имени Тараса Шевченко МОН Украины. Киев, 2018. 

Диссертация посвящена исследованию партийно-государственной политики по 

охране материнства и детства в годы обострения кризиса советского строя. Путем 

введения в научный оборот ранее неизвестных архивных материалов, были 

определены основные направления государственной политики по охране материнства 

и детства в УССР. Прослежена эволюция взглядов партийной системы относительно 

статуса женщины, института семьи и охраны материнства и детства в УССР, 

нашедшая воплощение в государственно-правовых актах СССР. Рассмотрены 

реформы в системе здравоохранения, направленные на улучшение демографической 

ситуации в УССР и снижение детской заболеваемости и смертности, выяснены 

причины их неэффективности. Прослежена эволюция государственной социальной 

политики, направленной на улучшение условий труда женщин, и обеспечение 

финансовой поддержкой различных категорий семей с детьми, выяснены причины 

неэффективности материальной помощи. Выявлена роль учреждений дошкольного и 

школьного образования в реализации политики охраны материнства и детства, 

раскрыта роль общественности в предупреждении безнадзорности и содействии 

надлежащего семейного воспитания подрастающему поколению. Исследовано 

восприятие государственной политики по охране семьи, материнства и детства в 

советском обществе. 
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политика, советская семья, здравоохранение, материальная помощь, детская 
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SUMMARY 

Y. Topolnytska "Protection of motherhood and childhood in the Ukrainian SSR 

(1964-1985): historical aspect". - Qualifying scientific work on the rights of the 

manuscript. 

Thesis for the degree of candidate of historical sciences, speciality 07.00.01 – History 

of Ukraine. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 2018. 

The dissertation is devoted to the research of the party-state policy on the protection of 

motherhood and childhood in the years of aggravation of the crisis of the Soviet system. The 

work analyzes the achievements of researchers of various branches of socio-humanitarian 

and medical science, who were studying this issue. By introducing into the scientific 

circulation of previously unknown archival materials, as well as published sources, the main 

directions of the state policy on the protection of motherhood and childhood in the 

Ukrainian SSR were determined. The evolution of the attitude of party ideologists towards 

the institute of family, protection of motherhood and childhood in the Ukrainian SSR is 

researched. A change in the status of a Soviet woman during the existence of the USSR was 

observed. Along with the evolution of the role of a Soviet woman, there were qualitative 

changes in the attitude of the state to the institution of the family. The family in the USSR in 

the 1960s-1980s was seen as an important link of society, whose main task was to recreate 

the population. Since the second half of the 1960's, there was a change in the state priorities 

for the education of the young Soviet generation. At the forefront comes the family 

upbringing, but under state control. Reforms in the health care system were considered, that 

were supposed to improve the demographic situation in the Ukrainian SSR and achieve a 

reduction in child morbidity and mortality. The reasons, that prevented the successful 

solution of tasks in the health care system, were identified. The author clarified that the 

reasons were covered in the residual financing of the medical sphere, the extensive 

development of the medical network, the staff shortage, the low level of the material and 

technical base of health care institutions, the deterioration of the ecological situation in the 

republic, the insufficient level of educational work among the population. The evolution of 

the state social policy aimed at improving the working conditions of pregnant women and 

mothers and ensuring financial support of various categories of families with children is 

traced. The reasons of inefficiency of material aid are found out. The peculiarities of 

functioning of preschool and school education institutions, their role in the implementation 

of the policy of protecting maternity and childhood are revealed. The role of the public in 

preventing child neglect and promoting proper family education for the younger generation 

is disclosed. The perception of the state policy on the protection of the family, motherhood 

and childhood in Soviet society was studied, the declarative nature of the state family 

policy, which people perceived and interpreted in a completely different way, was revealed. 

Keywords: Ukrainian SSR, protection of motherhood and childhood, state policy, 

Soviet family, health care, material assistance, infant mortality.  


