Моніка Пастернак-Маліцка
Професійна діяльність жінок у світлі Програми Family 500+
Метою статті є оцінка впливу Програми Family 500+ на професійну діяльність жінок. Програма Family 500+ є
державною програмою підтримки, запровадженої у квітні 2016 р., розробленої для допомоги родинам у
вихованні дітей у вигляді щомісячної виплати в розмірі 500 злотих на кожну дитину в родині.
В першу чергу метою дослідження є оцінка зв’язку між рівнем витрат на виплати родинам та рівнем
зайнятості та, з іншого боку, на основі опитувань, визначення заохочення Програмою жінок до виходу з
офіційного ринку праці. У статті описано професійну діяльність жінок, рівень соціальних витрат у Польщі і
деяких країнах ЄС. На основі статистичних даних було зроблено спробу оцінки впливу соціальних витрат на
економічну діяльність жінок на основі методу лінійної регресії, за допомогою якого було визначено
статистично значущий вплив розміру виплат на економічну діяльність жінок. Також було представлено
фрагменти власних опитувань з 2017 до 2019 рр., які свідчать про те, що Програма Family 500+ може
призвести до виходу жінок з ринку праці. Найчастіше респонденти вказували на можливість виникнення
небажання будувати кар’єру у великих родинах. Відповіді підприємців показали негативний вплив Програми
Family 500+ (35,1% у 2019 р.), що, на думку 16% респондентів, може призвести до зменшення кількості
трудових ресурсів.
Ключові слова: особисті кошти, ринок праці, безробіття, коефіцієнт участі жінок
Класифікація JEL: G28, H53, J21
Стаття знаходиться у відкритому доступі і може розповсюджуватися на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0
International license, що дозволяє повторне використання, розповсюдження та відтворення, забороняє використання матеріалів у комерційних
цілях та вимагає наявності відповідного посилання на оригінальну версію статті.

Моника Пастернак-Малицка
Профессиональная деятельность женщин в свете Программы Family 500+
Целью статьи является оценка влияния Программы Family 500+ на профессиональную деятельность женщин.
Программа Family 500+ является государственной программой поддержки, внедренной в апреле 2016 г.,
разработанной для помощи семьям в воспитании детей в виде ежемесячного пособия в размере 500 злотых на
каждого ребенка в семье.
В первую очередь целью исследования является оценка связи между уровнем расходов на пособия семьям и
уровнем занятости и, с другой стороны, на основе опросов, определение поощрения Программой женщин к
выходу из официального рынка труда. В статье описана профессиональная деятельность женщин, уровень
социальных расходов в Польше и некоторых странах ЕС. На основе статистических данных была сделана
попытка оценки влияния социальных расходов на экономическую деятельность женщин на основе метода
линейной регрессии, при помощи которого было определено статистически значимое влияние размера
пособий на экономическую деятельность женщин. Также были представлены фрагменты собственных
опросов с 2017 до 2019 гг., свидетельствующих о том, что Программа Family 500+ может привести к выходу
женщин с рынка труда. Чаще всего респонденты указывали на возможность возникновения нежелания
строить карьеру в больших семьях. Ответы предпринимателей показали негативное влияние Программы
Family 500+ (35,1% в 2019 г.), что, по мнению 16% респондентов, может привести к уменьшению количества
трудовых ресурсов.
Ключевые слова: личные средства, рынок труда, безработица, коэффициент участия женщин
Классификация JEL: G28, H53, J21
Статья находится в открытом доступе и может распространяться на условиях лицензии Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0
International license, что позволяет повторное использование, распространение и воспроизведение, запрещает использование материалов в
коммерческих целях и требует наличия соответственной ссылки на оригинальную версию статьи.

