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Вступ. На початку ХХІ століття безумовного визнання набула концепція люд-
ського розвитку, яка слугує підґрунтям у процесі цілепокладання в системі стра-
тегічного планування суспільно-економічного розвитку на наднаціональному і
національному рівнях, саме тому моніторинг якості життя населення виступає ос-
новним критерієм суспільного прогресу. Моніторингова складова стратегічного
планування має включати оцінку тенденцій якості життя та містити індикатори
ефективності й результативності, що дозволить оцінювати ступінь досягнення
програмних цілей, якість державних послуг, що надаються населенню, ефектив-
ність використання бюджетних коштів. Державне регулювання якості життя пе-
редбачає цілеспрямований вплив на політичні, економічні, господарські та соціаль-
ні процеси, що визначають ключові аспекти життя громадян у широкому розумін-
ні. На сучасному етапі розвитку України необхідним є розроблення та впрова-
дження комплексу реформ з урахуванням їх прогнозованого впливу на якість
життя населення, використовуючи науково-обґрунтовані норми та критерії.
Постановка задачі. Протягом останніх років перед світовою спільнотою по-

стали виклики, у відповідь на які запроваджено низку ініціатив на найвищому рів-
ні щодо моніторингу суспільного прогресу та врахування завдань покращення
якості життя населення у процесі стратегічного планування національного розвит-
ку. Від прогнозування, визначення цільових орієнтирів, програмування та впрова-
дження заходів, спрямованих на підвищення якості життя, та його моніторингу
багато в чому залежить спрямованість і темпи перетворень у кожній країні. У
свою чергу, від відчутних зрушень саме у якості життя кожної людини залежить
економічна, а отже й політична стабільність суспільства.
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Виклад основного матеріалу. Сучасні економічні дослідження доводять, що
економічне зростання не обов’язково забезпечує високу якість життя населення.
Пріоритетами розвитку у значній кількості стратегічних документів (у тому числі
у стратегіях міжнародних організацій, національних стратегіях та програмах роз-
витку багатьох розвинених країн) визначено розвиток людського потенціалу, роз-
будову інклюзивного суспільства та економіки, що будується на знаннях.

Розуміння необхідності зміни фокусу планування (зі зростання ВВП на підви-
щення якості життя, забезпечення добробуту населення, соціальне залучення, збе-
реження навколишнього середовища тощо) визначає посилення ролі процесу ці-
лепокладання та значущості моніторингової складової у системі стратегічного
планування розвитку. Вивчення динаміки показників якості життя, встановлених
у якості цільових орієнтирів у стратегічних документах, надає можливість для
здійснення відкритого громадського моніторингу стану виконання зобов’язань по-
літичних партій і програмних завдань урядових інституцій, що є однією із голов-
них ознак демократичного суспільства. Система індикаторів якості життя в будь-
якій країні пропонує орієнтири, за якими влада та громадяни мають можливість
оцінювати ефективність дій влади на додаток від суто суб’єктивного відчуття.
Крім того, що також дуже важливо, використання набору показників якості життя
надає можливість аналізувати окремі компоненти якості життя і прояви нерівнос-
ті, що можуть нівелюватися при застосуванні більш загального набору економіч-
них та соціальних показників, для своєчасного коригування державної політики в
окремих сферах життєдіяльності населення, у першу чергу у процесі вироблення
політики соціального залучення відторгнених груп населення.

Питання оцінки суспільного прогресу і якості життя стоять на порядку денно-
му на самому вищому рівні, про що свідчать такі факти, як: підтримка рекоменда-
цій комісії з вимірювання економічних досягнень і соціального прогресу, представ-
лених у 2011 році на розгляд Статистичної комісії ООН (комісія Стігліц-Сен-
Фітуссі, створена за ініціативою Президента Франції Н. Саркозі у 2008 році) [11];
зобов’язання з боку Європейської комісії, про що свідчить комюніке «ВВП і біль-
ше ― вимірювання прогресу в мінливому світі» (GDP and Beyond ― measuring
progress in a changing world, вересень 2009 р.), обговорення та визначення цільо-
вих показників розвитку, встановлених у стратегії Європейського Союзу «Європа
2020: стратегія розумного, сталого і інклюзивного зростання» до 2020 року [5];
підписання Стамбульської декларації на Всесвітньому форумі «Вимірювання та
сприяння прогресу суспільства»; діяльність Глобального проекту «Оцінка суспіль-
ного прогресу» (заснованого Організацією економічного співробітництва та роз-
витку у 2008 році), що спрямовано на підвищення інформованості та мобілізації
політичної підтримки для оцінювання прогресу, розвиток системи ключових еко-
номічних, соціальних та екологічних індикаторів [10]; підтримка лідерами «вели-
кої двадцятки» позиції щодо значущості нових методів вимірювань, щоб «брати
до уваги соціальні та екологічні аспекти економічного розвитку» як невід’ємної
частини зобов’язань по виконанню положень рамкової угоди щодо стійкого і зба-
лансованого зростання (Пітсбург, 2009 р.); прийняття конгресом США у 2010 році
законодавства щодо створення «ключової національної системи показників», що
забезпечить належний рівень інформованості щодо різних аспектів життя грома-
дян США тощо.

За даними опитування ПРООН, на даний час у світі державними та приватни-
ми установами розроблено більше 150 композитних індикаторів добробуту для
оцінки ефективності країни в економічній, соціальній та екологічній сфері. Крім
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того, існує більше сотні ініціатив щодо використання показників якості життя у
процесі прийняття рішень на національному та місцевому рівні. Цей глобальний
рух характеризується спільними підходами, що зумовлено процесами глобалізації,
використанням Інтернету, посиленням глобальної співпраці та активізацією діяль-
ності міжнародних організацій.

Індекс людського розвитку (ІЛР) Програми Розвитку ООН є, наразі, єдиним
універсальним показником якості життя. Фахівці ООН, які розробили концепцію
та методику розрахунку ІЛР, прямо стверджують, що цей індекс є унікальним по-
казником якості життя населення, що розраховується майже для всіх країн світу
протягом двадцяти років. Ця позиція поділяється практично усіма дослідниками,
що спеціалізуються на проблематиці якості життя. У рейтингу країн за ІЛР Украї-
на посідає 69 місце серед 169 країн світу (2010 рік) [7]. З усіх держав колишнього
СРСР лише Естонія змогла увійти до першої групи держав з дуже високим рівнем
людського розвитку ― вона займає 34 місце. Інші країни Балтії входять до групи з
високим рівнем ІЛР: Литва займає 44 місце, Латвія ― 48. У цій же групі, поряд з
Росією (65 місце) і Казахстаном (66), знаходяться Білорусь (61), Азербайджан
(67), Грузія (74) та Вірменія (76 місце). Всі інші держави СНД включені до групи
країн з середнім рівнем розвитку: Туркменістан (87), Молдова (99 місце ― най-
нижчий показник у Європі), Узбекистан (102), Киргизстан (109), Таджикистан
(112).

Цілі Розвитку Тисячоліття (ЦРТ), затверджені Декларацією Тисячоліття ООН у
2000 році 189 державами ― членами ООН, також ураховують завдання підви-
щення якості життя. Система ЦРТ містить 8 цілей, 21 завдання розвитку та 60 ін-
дикаторів для кількісної оцінки суспільного прогресу [3]. Щорічний глобальний
моніторинг ЦРТ висвітлює прогрес на шляху досягнення цілей і надає бачення
напрямів, де необхідно докласти зусиль для досягнення цілей до встановленого
терміну, тобто до 2015 року.

Моніторинг якості життя населення Європейського Союзу (ЄС) ґрунтується на
суб’єктивних оцінках і виступає альтернативним джерелом даних, доповнюючи
об’єктивну оцінку, що базується на даних Євростату. Спільна статистика ЄС з пи-
тань доходів та умов життя використовується для оцінки якості та рівня життя,
для міжкраїнових співставлень, порівняння кращих практик та розроблення соціаль-
ної політики ЄС, тобто політики соціального залучення [9]. Соціальне залучення
залишається у центрі уваги у процесі стратегічного планування ЄС, оскільки не-
задоволеність життям соціально відторгнених груп населення безумовно відбива-
ється на якості життя населення в цілому. ЄС визначає соціальне залучення як
процес, що забезпечує для тих груп людей, які мають ризики бідності та соціаль-
ного відторгнення, можливості та ресурси, необхідні для того, щоб повною мірою
брати участь в економічному, соціальному та культурному житті, мати стандарти
життя та добробуту, які вважаються нормальними у суспільстві, в якому вони жи-
вуть [8].

У країнах ЄС моніторинг якості життя населення здійснюється Європейським
фондом з питань покращення життя та умов праці (Єврофонд), що збирає, аналі-
зує і публікує дані 27 країн-членів ЄС і країн-кандидатів ― Хорватії і Туреччини.
Показники поділені на групи за дванадцятьма доменами (здоров’я, зайнятість, де-
привації (позбавлення) за доходами, освіта, сім’я, соціальна участь, житло, навко-
лишнє середовище, транспорт, безпека, відпочинок, задоволеність життям), що
відображають різні аспекти життя. Єврофонд аналізує дані, отримані шляхом об-
стежень європейської якості життя (European Quality of Life Surveys, EQLS).
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У першому EQLS (2003 рік) брали участь (інтерв’ю) більш ніж 25 000 респон-
дентів (дорослих віком від 18 років) у 15 «старих» державах-членах ЄС, у 10 но-
вих державах-членах (приєднаних у 2004 році), у Болгарії, Румунії і Туреччині.
У 2007 році на ті ж запитання відповідали 35 000 респондентів у розширеному
ЄС-27, у Хорватії, Македонії і Туреччині, результати додаткового опитування бу-
ли включені у вересні 2009 року у Спеціальний випуск Євробарометру [6].

Дані опитувань свідчать, що протягом останніх семі років відсутні суттєві роз-
біжності у оцінці населенням якості життя у розрізі 27 країн ЄС. Найбільш задо-
волено життям населення Данії, Швеції, Фінляндії, Люксембургу, Нідерландів,
Ірландії, Мальти, Бельгії, Франції. У 2003 році найменш задоволено життям було
населення Болгарії, Литви, Словакії, Польщі, у 2009 ― Болгарії, Угорщини, Лат-
вії. Єдина країна, де населення стабільно високо оцінювало якість життя, ― Бель-
гія (дані за 2003, 2007 та 2009 роки практично не відрізнялись). Показники якості
життя 2007 і 2009 років певною мірою відображають фінансову кризу в Європі і
кризу у сфері зайнятості, тобто дані опитування підтверджують загальну незадо-
воленість населення майже всіх країн ЄС станом на ринку праці. У цілому, для
27 держав-членів ЄС якість життя залишалась відносно стабільною, населення
цих країн висловило задоволеність приватними сферами життя (такими як житло-
ві зручності, освіта, охорона здоров’я і транспорт). У країнах, що приєднались до
ЄС у 2004 році, якість життя покращилась більш помітно. Оцінка задоволеністю
життям населенням країн ЄС у кризовий період знизилась на 4 %. Це зниження
було більш помітним у нових державах-членах ЄС. У Болгарії середній рейтинг
задоволеності життям знизився з 5,0 у 2007 році до 4,4 у 2009 році, у Румунії,
Мальті, Естонії, Латвії і Франції середня оцінка задоволеності життям знизилася з
7,3 до 6,7 відповідно. Різниці у оцінках задоволеності життям між чоловіками і
жінками не спостерігалось, проте досить чітким є розходження між оцінками лю-
дей похилого віку і молодих людей: люди віком від 18 до і 34 років знизили оцін-
ку задоволеності життям лише на 1 %, люди похилого віку ― на 5 %.

Таблиця 1
ДИНАМІКА ЧАСТКИ НАСЕЛЕННЯ, ЗАДОВОЛЕНОГО ЯКІСТЮ ЖИТТЯ

У КРАЇНАХ ЄС, 1990―2006 рр., % ОПИТАНИХ ВІКОМ ВІД 15 РОКІВ

Країна 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2003 2004 2005 2006

Австрія — — — 86 84 84 85 85 85 85 83

Бельгія 91 89 86 79 80 87 85 84 91 89 90

Болгарія — — — — — — 37 31 33 30 37

Хорватія — — — — — — — — 71 71 72

Кіпр — — — — — — 87 83 90 86 88

Чеська Республіка — — — — — — 82 68 78 81 82

Данія 97 97 97 97 97 98 97 96 96 97 97

Естонія — — — — — — 56 53 70 71 79

Фінляндія — — — 90 88 88 90 91 94 93 94

Франція 81 72 77 74 74 83 81 77 82 82 85

Німеччина 89 86 82 73 78 82 78 75 84 79 97

Греція 65 54 50 63 55 61 62 63 66 65 79
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Закінчення табл. 1

Країна 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2003 2004 2005 2006

Угорщина — — — — — — 64 54 50 56 50

Ірландія 89 86 88 92 91 88 90 88 94 93 90

Італія 77 77 78 74 74 79 80 76 76 77 76

Латвія — — — — — — 49 56 56 61 66

Литва — — — — — — 63 57 55 59 63

Люксембург 93 93 95 94 88 90 91 88 95 93 93

Мальта — — — — — — 84 83 88 80 82

Нідерланди 94 93 92 93 95 94 94 90 92 95 95

Польща — — — — — — 61 63 72 71 74

Португалія 74 75 72 63 60 69 66 57 60 57 62

Румунія — — — — — — 42 40 49 47 49

Словакія — — — — — — 62 54 59 64 72

Словенія — — — — — — 90 86 90 87 88

Іспанія 78 79 74 78 72 83 85 84 87 85 90

Швеція — — — 96 94 95 94 94 96 97 98

Туреччина — — — — — — 68 69 71 73 71

Велика Британія 87 85 88 87 86 90 89 88 91 89 90

EU-15 78 78 84 83 80 84 82 88

EU-25 — — — — — — — — 81 80 82

Джерело: побудовано автором на основі [6].

Дані моніторингу якості життя слугують підґрунтям для розроблення стратегій
розвитку. Стратегічне планування розвитку Європейського Союзу гармонійно по-
єднує документи, що розробляються на наднаціональному та національному. Орі-
єнтири розвитку, визначені у стратегії розвитку до 2020 року ЄС (наднаціональ-
ний рівень) формують бачення розвитку країн ― членів ЄС та знаходять своє
відображення у національних стратегіях розвитку [2].

 Economist Intelligence Unit (EIU), дослідницький підрозділ всесвітньо автори-
тетної компанії The Economist Group, наприкінці 2004 року опублікував Індекс
якості життя [4]. При розробленні моделі фахівці EIU врахували той факт, що у 24
країнах ЄС матеріальний добробут вважається найважливішим критерієм задово-
леності життям (за даними опитування Євробарометром 28 країн), тому найбіль-
шу увагу було приділено розрахункам ВВП на особу населення за паритетами ку-
півельної спроможності.
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Індекс якості життя, розрахований EIU, поєднує в собі як об’єктивні дані ста-
тистичних агентств, так і суб’єктивні оцінки якості життя за наступними напря-
мами: матеріальний добробут, здоров’я, політична стабільність та безпека, сімей-
не життя, суспільне життя, клімат та географія, забезпеченість робочим місцем,
політична свобода, гендерна рівність. Показники за згаданими напрямами входять
до індексу з вагами, що визначаються на підставі коефіцієнтів багатофакторної
регресії з певними корективами.

Legatum Institute, що входить у міжнародну інвестиційну групу Legatum (відо-
ма британська дослідницька організація), розраховує рейтинг добробуту для 110
країн світу, що ґрунтується на даних 89 різних показників за восьма напрямами:
економіка, рівень розвитку підприємництва і ведення бізнесу, державне управлін-
ня, освіта, охорона здоров’я, рівень безпеки, особиста свобода і соціальний капі-
тал [12]. Рейтингування за методикою відбувається за інтегральним індексом доб-
робуту та за наступними категоріями: економіка, освіта, підприємництво/ведення
бізнесу, державне управління, охорона здоров’я, особиста свобода, безпека, соціаль-
ний капітал. У 2010 році рейтинг країн за цим індексом очолили країни Північної
Європи (Норвегія, Данія, Фінляндія), а також Австралія і Нова Зеландія (ці п’ять
країн, але в іншому порядку займали лідируючі позиції і в 2009 році), за ними у
рейтингу Швеція, Канада, Швейцарія, Нідерланди та США.

Видання International Living (Ірландія) протягом шести років оцінює якість
життя у майже всіх країнах світу. Індекс якості життя, за визначенням видання, є
комплексним показником, що адекватно характеризує якість та умови життя в
країні. Проте слід брати до уваги той факт, що рейтинг країн за якістю життя, що
складається відомими виданнями, слугує не стільки для об’єктивної оцінки суспіль-
ного прогресу країни, скільки так званим «дороговказом для мігрантів». У 2011
році США очолили рейтинг країн з найвищою якістю життя (за стобальною шка-
лою ― 86 балів). США отримали найвищу оцінку в області інфраструктури та
розвитку економіки, увійшли до групи лідерів за рівнем життя, розвитку культу-
ри, екології, свободи, здоров’я і безпеки. Крім США, рейтинг країн очолили Нова
Зеландія (76 балів), Мальта (76), Франція (75) і Монако (75). У 2011 році Україна
зайняла 73 місце (вартість життя оцінено в 67 балів, свобода ― 75 балів, інфра-
структура ― 47, культура ― 81 бал, економіка ― 27 балів, у категоріях навко-
лишнє середовище і здоров’я відповідно ― 43 і 72 балів, безпека ― 71 бал, клі-
мат ― 79, порівняно з 2010 роком погіршення показників відбулось у номінаціях:
економіка, навколишнє середовище та інфраструктура) [1].
Результати. Рейтингування країн за рівнем суспільного прогресу та якістю

життя населення відображає успішність країни щодо реалізації власної моделі
розвитку. На сучасному етапі основою успішного розвитку країн, що прагнуть
здобути або зберегти світове лідерство, є інноваційна модель розвитку. Розбудова
економіки знань передбачає постійне генерування нових технологій, оновлення
знань, розвиток освіти впродовж життя, тобто необхідним є інвестування у люд-
ський капітал. За рівнем конкурентоспроможності лідирують саме ті країни, що
встановлюють високі соціальні стандарти, інвестують в освіту та науку (одночас-
но ці країни належать до групи країн з високим рівнем людського розвитку за
ІЛР). Стратегії розвитку таких країн спрямовані на розвиток людини, соціальна
частина їх витрат є не просто обов’язком по відношенню до громадян, вона пере-
творюється на чинник отримання вищого економічного ефекту.

Україна має враховувати досвід розвинених країн у процесі стратегічного пла-
нування. Також необхідним є здійснення заходів, спрямованих на підвищення
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якості життя населення, оскільки на шкалі міжкраїнових порівнянь Україна посі-
дає: за ІЛР 69 місце серед 169 країн світу (2010 рік); 98 місце із 111 країн за індек-
сом якості життя The Economist Intellegent Unit (2005), 69 місце із 110 країн за ін-
дексом добробуту Legatum Institute (2010); 73 місце у 2011 році, 68 місце ― у 2010
році із 194 країн за індексом якості життя International Living. За загальним рейтин-
гом конкурентоспроможності Світового економічного форуму 2010―2011 років
Україна посідає 89 місце серед 139 країн. Для посилення моніторингової складо-
вої стратегічного планування та практичного застосування уніфікованої методики
оцінки якості життя в Україні доцільним є: введення єдиного понятійного апарату,
визначення та поширення узгодженого визначення якості життя, його науково-
теоретичне обґрунтування; вивчення світового досвіду з питань стратегічного
планування у ринкових умовах; розроблення національної системи моніторингу
(показників якості життя); узгодження та затвердження відповідної методики, по-
літична воля щодо впровадження методики для використання у практичній робо-
ті; забезпечення відкритості процесу розроблення та подальшого використання
методики.
Висновки. Перевагами застосування системи показників якості життя у страте-

гічному плануванні є можливість аналізу динаміки змін за окремі періоди, коли
ведуться спостереження, з тим, щоб вектор розвитку суспільства не підлягав сум-
ніву. Існує також широке визнання багатовимірності розвитку та значущості його
складових та системи показників, що, з одного боку, має забезпечувати високу
якість процесу прийняття рішень, а з другого, суспільну підтримку реформ або
стратегічних рішень, метою яких є розвиток суспільства та підвищення якості
життя населення. Кожний член суспільства має брати участь у суспільному житті,
свідомо робити внесок у досягнення цілей розвитку. Це ключове питання для роз-
витку демократії. Важливим є також забезпечення можливості відкритого громад-
ського моніторингу суспільного прогресу, ефективності діяльності урядових ін-
ституцій, стану виконання програмних зобов’язань політичних партій та здійс-
нення об’єктивної оцінки якості життя населення на науково-обґрунтованій основі
(на додаток від суб’єктивного відчуття та оцінки). Створення системи національ-
ного моніторингу (матриці індикаторів якості життя) надасть можливість покра-
щити аналітичну та моніторингову складову стратегічного планування, а саме: об-
ґрунтувати цілі, критерії і завдання щодо здійснення соціальних і економічних
зрушень в Україні; сфокусувати увагу на проблемних питаннях, визначених шля-
хом дизагрегації соціальних показників; об’єднати всі елементи соціально-еконо-
мічної системи навколо основних стратегічних пріоритетів, визначених на підста-
ві міжнародних співставлень; удосконалити практику підготовки програмних до-
кументів урядової політики з урахуванням міжнародного досвіду; враховувати ін-
тереси всіх верств населення в процесі стратегічного планування.

Для успішного впровадження реформ необхідним є: підвищення ролі стратегіч-
ного планування; залучення громадянського суспільства до процесів прийняття
рішень; запровадження об’єктивного незалежного моніторингу якості життя насе-
лення; прогнозування впливу реалізації реформ на якість життя населення, в пер-
шу чергу найбільш вразливих його груп; проведення міжкраїнових зіставлень, бенч-
маркінгу та рейтингування з метою вдосконалення механізмів управління; визна-
чення впливу різних соціально-економічних чинників на якість життя населення;
диференціювання різних груп населення за якістю життя, ступенем та ризиками
соціального відторгнення для розроблення точкових заходів з метою запобігання
погіршення якості життя визначених груп тощо.
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Анотация. В статье раскрыты актуальные проблемы обеспечения эколо-
гизации производственной сферы как основы экологоустойчивого развития.
Авторами предложен свой подход к проведению экологизации производствен-
но-хозяйственной деятельности промышленных предприятий. В работе пред-
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