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БІДНІСТЬ ЯК СТРИМУЮЧИЙ ЧИННИК
ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ

АНОТАЦІЯ. У статті проаналізовано складові індексу людського розвитку
та визначено місце рівня життя населення в системі людського роз-
витку, виявлено, що основним дестримуючим чинником людського роз-
витку в Україні є низький рівень доходів і бідність населення.

КЛЮЧОВІ СЛОВА. Бідність, об’єктивна бідність, суб’єктивна бідність,
людський розвиток, індекс людського розвитку, соціальна політика.

АННОТАЦИЯ. В статье проанализированы составляющие  индекса че-
ловеческого развития и определено место уровня жизни населения в
системе человеческого развития, обнаружено, что основным
cсдерживающим фактором человеческого развития в Украине являет-
ся низкий уровень доходов и бедность населения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Бедность, объективная бедность, субъективная бед-
ность, человеческое развитие, индекс человеческого развития, социаль-
ная политика.

The SUMMARY. In article components of an index of human development are
analysed and the place of a standard of living of the population in system of
human development is defined, it is revealed that the basic by a negative the
factor of human development in Ukraine is low level of incomes and poverty of
the population.

KEY WORDS. Poverty, objective poverty, subjective poverty, human development,
an index of human development, social policy.
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Вступ. Політична нестабільність, реформування економічної
сфери та становлення ринкових відносин в Україні супроводжують-
ся значними соціальними втратами. Накопичені соціальні проблеми
за своєю гостротою та вагомістю наслідків створюють несприятливі
умови задля людського розвитку. Низькими залишаються рівень та
якість життя громадян України, небезпечно вагомою залишається
частка населення, що живе за порогом бідності.

Постановка завдання. Актуальність та гостра потреб вирі-
шення визначених проблем обумовила активізацію досліджень
цієї спрямованості. Над ними серед вітчизняних фахівців пра-
цюють В. Близнюк, Н. Власенко, О. Власюк, О. Грішнова, Е. Лі-
банова, О. Макарова, В. Онікієнко, Л. Черенько, В. Шишкін та ін.
Проте проблеми бідності в системі людського розвитку залиша-
ються недостатньо розробленими. Отже, метою статті є дослі-
дження бідності населення в системі людського розвитку на дер-
жавному рівні та розробка рекомендацій щодо подолання бідно-
сті населення та підвищення рівня людського розвитку України.

Результати. Концепція людського розвитку, що сформува-
лась у світі за останні десятиріччя, розглядає розвиток людини як
основну мету і критерій суспільного прогресу. Основними ціля-
ми людського розвитку є не постійна підтримка вразливих верств
населення, а забезпечення випереджувальних заходів з недопу-
щення цієї потреби шляхом підвищення ролі особистості у суспіль-
стві через розширення вибору способів життя, можливостей
прийняття рішень стосовно своєї долі, та водночас й посилення
відповідальності за прийняте рішення і його виконання.

Вагомий вплив на формування сучасних уявлень про людський
розвиток має запропонована А. Сеном концепція розширення мож-
ливостей вибору людини [1, с. 39], в якій оцінюється добробут лю-
дей за можливістю вести такий спосіб життя, який вони вважають
належним, а не за рівнем доходу на душу населення чи іншими ма-
кроекономічними показниками, що найшло своє відображення у
розробці сумісно з М. Десеєм методики розрахунку індексу людсь-
кого розвитку (ІЛР). Цей інтегральний показник є загальноприйня-
тим у світовій практиці і включає такі індекси: очікуваної тривалос-
ті життя, досягнутого рівня освіти, рівня життя [2, с. 94].

За даними, які були опубліковані у Докладі з людського роз-
витку у 2009 році за індексом людського розвитку Україна за-
йняла 85 місце серед країн світу та відноситься до країн з серед-
нім рівнем людського розвитку станом на 2007 рік. Слід
зазначити, що хоча останні роки ІЛР в Україні зростає з 0,783 у
2005 році та 0,789 у 2006 році до 0,796 у 2007 році, при цьому
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рейтинг країни щорічно падає (83 місце — у 2005 році, 84 місце
— у 2006 році і 85 — у 2007 році) [3, с. 172].

Проаналізувавши структуру індексу людського розвитку за
складовими, бачимо, що за досягнутим рівнем освіти наша країна
може конкурувати з високорозвинутими країнами (індекс освіче-
ності у 2007 році склав 0,96), але що стосується інших складових
(тривалість життя — 0,72 та рівень життя населення — 0,707), то
можна говорити, що ці проблеми в Україні є найгострішими і са-
ме вони стримують людський розвиток країни взагалі.

Розглянемо об’єктивний рівень бідності. За прогнозними да-
ними інституту демографії і соціальної політики, в основі яких
покладенні тенденції розвитку за аналогічний період, у 2001 році
буде спостерігатися збільшення рівня бідності, не дивлячись на
те, що частка населення з ціною добового споживання нижче 4,3
доларів та частка населення, доходи яких нижче національної
межи бідності будуть зменшуватися (рис. 1) [1, с. 203].

Скорочення частки 
населення з ціною 
добового споживання 
нижче 4,3 долл.

Частка населення,
доходи яких нижче
національної межи
бідності
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Рис. 1. Прогнозні розрахунки рівня бідності до 2015 р.

Якщо розглянути рівень життя станом на 2009 рік, то хоча і
спостерігається зростання доходів населення, але реальний рі-
вень доходів українців знижується, що робить вірогідність зроб-
леного прогнозу досить високою. Так, за даними Держкомстату
середньомісячні сукупні ресурси одного пересічного домогоспо-
дарства за 9 місяців 2009 р. склали 2987 грн і зросли порівняно з
січнем—вереснем 2008 р. у цілому по Україні на 4 %, у серед-
ньому на одного члена домогосподарства сукупні ресурси стано-
вили 1149 грн [4].
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Частка грошових доходів у структурі сукупних ресурсів до-
могосподарств збільшилася порівняно з січнем–вереснем 2008 р.
на 0,9 в.п. і становила 88 %. Більше половини сукупних ре-
сурсів домогосподарств складали доходи від зайнятості, частка
яких порівняно з січнем—вереснем 2008 р. зменшилася на 1,5
в.п., в основному за рахунок скорочення з 49 % до 47 % частки
оплати праці (рис. 2). Пенсії, стипендії та соціальні допомоги
(включаючи готівкові та безготівкові пільги та субсидії) стано-
вили більше чверті сукупних ресурсів пересічного домогоспо-
дарства, доходи від особистого підсобного господарства та від
самозаготівель — 8 %. Частка допомог від родичів та інших осіб
(грошова допомога та грошова оцінка допомоги продовольчими
товарами) склала 7 %. Середньомісячні сукупні витрати одного
домогосподарства за 9 місяців 2009 р. склали 2704 грн, що на
5 % більше, ніж у відповідному періоді 2008 р. У середньому на
одного члена домогосподарства сукупні витрати становили 1040
грн на місяць.

Структура сукупних ресурсів домогосподарств
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Рис. 2. Структура сукупних
витрат ресурсів домогосподарств [4]

* Оплата праці, доходи від підприємницької діяльності та самозайнятості.
** Доходи від продажу сільськогосподарської продукції та вартість спожитої продук-

ції, отриманої з особистого підсобного господарства.

Що стосується частки населення із середньодушовими загаль-
ними доходами у місяць нижче прожиткового мінімуму (626
грн), то вона зменшилася у 2009 році порівняно з січнем—верес-
нем 2008 р. на 1,6 в.п. і склала 16 %. Реальні наявні доходи насе-
лення були скороченні у січні—вересні 2009 р. порівняно з ана-
логічним періодом 2008 р., що вплинуло на зміни у структурі



202

сукупних витрат та свідчить про зниження доходів населення.
Найбільш вагомою статтею (52 %) сукупних витрат домогоспо-
дарств продовжували залишатися витрати на харчування (вклю-
чаючи харчування поза домом). Порівняно з 9 місяцями 2008 р.
частка цих витрат збільшилася на 2 в.п. (рис. 3) [4].

За вибірковим обстеженням Держкомстату суб’єктивна бід-
ність в Україні значно більша, так наприклад 85,4 % населення
відчувають себе бідними і не мають можливості вести такий спо-
сіб життя, який вважають за потрібним [4], що стосовно концеп-
ції людського розвитку говорить о том, що індекс людського роз-
витку в Україні за суб’єктивною ознакою значно менший, ніж
надається у щорічних звітах з людського розвитку.

Структура сукупних витрат домогосподарств
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Рис. 3. Структура сукупних витрат домогосподарств [4]

* Включаючи вартість харчування поза домом.
** Без вартості харчування поза домом.

Слід відзначити, що в сучасних умовах підвищення рівня жит-
тя населення, зниження бідності та забезпечення розвитку люд-
ського потенціалу здебільшого залишається прерогативою дер-
жави. Це визначає особливу важливість розробки та здійснення
взаємопов’язаних державних та регіональний програм, що сто-
суються розвитку людського потенціалу. Важливо розвивати й
поглиблювати місцеве самоврядування та передавати відповід-
ним структурам дедалі більше повноважень та необхідних фінан-
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сових ресурсів. Це дозволить наблизити рішення актуальних со-
ціальних завдань розвитку людського потенціалу безпосередньо
до людей, чиї практичні проблеми мають обговорюватися і вирі-
шуватися органами влади.

Висновки. Проблема бідності населення в системі людсько-
го розвитку є стримуючим чинником і обумовлює необхідність
формування стратегічних пріоритетів державного управління,
спрямованих на її попередження, подолання або зниження.
Основними напрямами державної політики подолання біднос-
ті, а тим самим й підвищенням рівня людського розвитку ма-
ють стати:

— удосконалення правової системи щодо захисту та забезпе-
чення реалізації соціальних прав і гарантій;

— протистояння руйнуванню людського, трудового та інтелек-
туального потенціалу, забезпечення їх розвитку;

— зниження рівня соціальної напруженості та суспільно-
політичного протистояння окремих соціальних верств населення
та регіонів України;

— підвищення ефективності державного та регіонального со-
ціального управління, поступова перевага децентралізації;

— подолання значної диференціації соціального розвитку ре-
гіонів;

— запровадження державного стимулювання розвитку регіонів;
— формування самодостатньої соціально орієнтованої ринко-

вої економіки;
— створення умов адаптації правових, економічних, соціальних

норм, гарантій і стандартів до європейських та світових вимог.
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