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його застосування у вітчизняній теорії та практиці
На сьогоднішній день, як у наукових колах, так і серед практиків, є все більше причин сумніватися у придатності традиційних макроекономічних 
показників для оцінки рівня добробуту суспільства в цілому та соціальних груп зокрема. У статті визначено, що одним із найбільш перспектив-
них та ефективних інструментів вимірювання добробуту суспільства останнім часом стала концепція «якості життя», яка не обмежується 
лише дослідженням ринкових аспектів соціально-економічної системи, а й ураховує рівень задоволення потреб суспільства в усіх сферах життя. 
Досліджено сучасні теоретичні підходи до вирішення проблеми оцінки якості життя. Охарактеризовано різні тлумачення сутності поняття 
«якість життя». Проведено порівняльний аналіз суб’єктивістського та об’єктивістського підходів до оцінки якості життя. Обґрунтовано пе-
реваги використання комбінованого підходу до оцінки якості життя відповідно до концепції В. Цапфа, що передбачає диференційовану оцінку 
якості життя в розрізі станів «благополуччя», «депривація», «дисонанс» та «резиґнація». Запропоновано альтернативні напрями застосування 
комбінованого підходу до оцінки якості життя на основі сегментації суспільства в розрізі соціальних, етнічних і демографічних груп, що дозволяє 
підвищити рівень аналітичності інформації. Виявлено, що наявність даних щодо об’єктивних і суб’єктивних індикаторів дозволяє генерувати 
важливу аналітичну інформацію сигнального характеру, на основі якої суб’єкти макро- та мезорівнів можуть проводити більш виважену та 
ефективну соціально-економічну політику по відношенню до проблемних соціальних, етнічних або демографічних груп суспільства.
Ключові слова: якість життя, об’єктивні умови життя, суб’єктивне сприйняття якості життя, об’єктивні та суб’єктивні індикатори, благо-
получчя, депривація, дисонанс, резиґнація.
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Шулла Р. С., Попик М. М., Зелич В. В. Концептуальные подходы к оценке качества жизни: зарубежный опыт и возможности его применения в 

отечественной теории и практике
На сегодняшний день, как в научных кругах, так и среди практиков, есть все больше причин сомневаться в пригодности традиционных макроэконо-
мических показателей для оценки уровня благосостояния общества в целом и социальных групп в частности. В статье определено, что одним из 
наиболее перспективных и эффективных инструментов измерения благосостояния общества в последнее время стала концепция «качества жиз-
ни», которая не ограничивается только исследованием рыночных аспектов социально-экономической системы, но и учитывает уровень удовлет-
ворения потребностей общества во всех сферах жизни. Исследованы современные теоретические подходы к решению проблемы оценки качества 
жизни. Охарактеризованы различные толкования сущности понятия «качество жизни». Проведен сравнительный анализ субъективистского и 
объективистского подходов к оценке качества жизни. Обоснованы преимущества использования комбинированного подхода к оценке качества жиз-
ни в соответствии с концепцией В. Цапфа, что предполагает дифференцированную оценку качества жизни в разрезе состояний «благополучие», 
«депривация», «диссонанс» и «резигнация». Предложены альтернативные направления применения комбинированного подхода к оценке качества 
жизни на основе сегментации общества в разрезе социальных, этнических и демографических групп, что позволяет повысить уровень аналитич-
ности информации. Выявлено, что наличие данных относительно объективных и субъективных индикаторов позволяет генерировать важную 
аналитическую информацию сигнального характера, на основе которой субъекты макро- и мезоуровней могут проводить более взвешенную и эф-
фективную социально-экономическую политику по отношению к проблемным социальным, этническим или демографическим группам общества.
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Ще донедавна основними індикаторами со-
ціально-економічного розвитку на макро- 
та мезорівнях вважалися такі показники 

системи національних рахунків, як ВВП, ВРП, ВНП, 
національний дохід, ВВП на душу населення та інші, 
які виражають зафіксовані в ринковій сфері результа-
ти діяльності певної соціально-економічної системи 
(держави, регіону). Але в останній період в науковій 
літературі та в експертному середовищі лунає все 
більше критики і висвітлюються недоліки зазначених 
показників як індикаторів добробуту та благополуч-
чя суспільства в цілому та його складових елементів 
зокрема (соціальної групи, етнічної групи тощо). При 
цьому модифікація системи національних рахунків 
через її доповнення даними, які враховують еколо-
гічні аспекти та аспекти сталого розвитку соціаль-
но-економічної системи, на думку багатьох учених, 
тільки частково дозволила покращити інформатив-
ність традиційних макроекономічних індикаторів до-
бробуту суспільства. Натомість значної популярності 
як інструмент оцінки добробуту суспільства та інди-

відів за останні десятиріччя в іноземній та вітчизня-
ній літературі набула концепція «якості життя» (англ. 
«Quality of Life», нім. «Lebensqualität») [2; 7]. 

На відміну від одновимірного показника ВВП, 
який у єдиній, вартісній формі відображає результат 
функціонування економіки на макрорівні, катего-
рія «якість життя» є багатовимірним поняттям, яке 
охоплює такі сфери життя суспільства (індивіда), як 
здоров’я, освіта, доходи, навколишнє середовище та 
інші, а також може використовуватись як для оцінки 
якості життя на макрорівні, так і на рівні окремого 
індивіда. На відміну від традиційних показників сис-
теми національних рахунків застосовувані в рамках 
концепції якості життя об’єктивні та суб’єктивні ін-
дикатори вимірюють, насамперед, результат діяль-
ності соціально-економічної системи (наприклад,  
у сфері охорони здоров’я – рівень і якість медично-
го обслуговування, а не бюджетні видатки на охоро-
ну здоров’я; у сфері освіти – рівень і якість освітніх 
послуг, а не бюджетні видатки у сфері освіти). Тому 
останніми десятиріччями все частіше урядами про-
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Today, both in scientific circles and among practitioners, there is growing reason to doubt the suitability of traditional macro-economic indicators to assess 
the level of well-being of society in general and social groups in particular. The article defines that one of the most promising and effective instruments for 
measuring the well-being of society in recent times has become the concept of «quality of life», which is not limited only to the study of market aspects of the 
socio-economic system, but also takes into account the level of satisfaction of the society’s needs in all spheres of life. Modern theoretical approaches to solving 
the problem of assessment of quality of life have been studied. Different interpretations of the essence of the concept of «quality of life» are characterized. 
A comparative analysis of both subjective (Top-Down) and objective (Bottom-Up) approaches to assessing quality of life is carried out. The benefits of using 
a combined approach to assessing quality of life in accordance with the concept of W. Zapf are substantiated, which implies a differentiated valuation of the 
quality of life in terms of states of «well-being», «deprivation», «dissonance», and «resignation». Alternative approaches to the assessment of quality of life 
based on the segmentation of society in the context of social, ethnic and demographic groups have been proposed, which can increase the level of information 
analyticity. It is identified that the availability of data on the objective and subjective indicators allows to generate important analytical information of a signal 
nature, on the basis of which subjects of macro- and meso-levels can conduct more balanced and efficient socio-economic policies in relation to the problem 
social, ethnic or demographic groups of society.
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відних країн світу концепція якості життя викорис-
товується як інструмент оцінки ефективності соці-
ально-економічної політики поряд із традиційними 
макроекономічними показниками системи націо-
нальних рахунків [13; 15].

Проблема оцінки якості життя широко дослі-
джується у вітчизняній і зарубіжній науковій літера-
турі. Теоретичні основи концепції якості життя ви-
вчаються у працях таких зарубіжних науковців, як:  
В. Цапф (W. Zapf), Д. Гелбрейт (J. Galbraith), А. Сен  
(A. Sen), А. Кемпбелл (A. Campbell), Л. Уінго (L. Wingo), 
Дж. Форрестер (J. Forrester), Х. Узітало (H. Uusitalo),  
Х. Нолль (H. Noll), Р. Хабіх (R. Habich) та ін. Серед ві-
тчизняних дослідників варто відзначити І. Гукалову,  
Е. Лібанову, О. Гладуна, Л. Лісогора, О. Болотну, Р. Тес-
люк, О. Мельниченка, М. Наумову, В. Никифоренка,  
Д. Бікулову, Є. Приступу, В. Кириченка, Н. Куриш та ін. 

На сьогоднішній день якість життя населення 
країни є не тільки науковою, а й соціально-
економічною проблемою. У зв’язку з цим ак-

туалізується потреба в прикладних дослідженнях з 
вивчення якості життя для прийняття управлінських 
рішень щодо забезпечення сталого розвитку соці-
ально-економічних систем і створення сприятливих 
умов життя людей. 

Якість життя не є певним набором матеріальних 
або духовних благ, це характеристика розвиненої сис-
теми взаємин людей, яка визначає їхнє самопочуття, 
активність, готовність до різних видів діяльності. До-
сліджуване поняття безпосередньо визначає рівень і 
можливості людського потенціалу певної країни. 

Вперше у науковий обіг термін «якість жит-
тя» ввів американський економіст Дж. Гелбрейт  
(J. Galbraith) у 1960 р. Учений розглядав його як сус-
пільні блага, які надаються особистості зі зростанням 
інтелектуальних потреб [11]. У подальшому дослі-
джуваний феномен вивчався низкою зарубіжних і віт - 
чизняних науковців і має різні тлумачення (табл. 1). 

У сучасній практиці концепція якості життя 
застосовується на макро- та мезорівнях для оцінки 
якості життя як суспільства в цілому, так і різноманіт-
них соціальних груп. На сьогоднішній день у науковій 
літературі поряд один з одним існують два основні 
погляди на концепцію якості життя: об’єктивістський 
і суб’єктивістський. 

Об’єктивістський підхід у фаховій літературі 
позначається англомовним терміном «Bottom-Up», 
що характеризує рух знизу, від об’єктивних умов 
життя, вверх – до особистості й оцінки якості її жит-
тя. Своєю чергою, суб’єктивістський підхід позна-
чається терміном «Top-Down», що характеризує рух 
зверху, від окремого індивіда, вниз – до суб’єктивної 
оцінки умов життя індивіда. Об’єктивістський під-
хід є характерним для представників скандинавської 
школи наукових досліджень проблем якості життя, 
а суб’єктивістський підхід превалює в досліджен-

нях представників американської школи. У рамках 
об’єктивістського підходу категорія якості життя 
визначається на основі об’єктивних умов, які харак-
теризують стан соціально-економічної системи (дер-
жави, регіону, населеного пункту, домогосподарства) 
або індивіда.

Оскільки концепція якості життя є багатови-
мірною, то об’єктивні умови оцінюються на основі 
даних із різноманітних сфер життя. При цьому під 
умовами життя розуміються такі об’єктивні обста-
вини життя індивідів, домогосподарств, колективів, 
як рівень доходу, умови проживання, стан здоров’я, 
освітній рівень, наявність соціальних контактів та ін. 
Якість життя виникає як наслідок задоволення різно-
манітних потреб індивіда (групи індивідів).

Об’єктивістський підхід базується на припу-
щенні, що при однакових об’єктивних умовах життя 
індивідів (груп індивідів) однаковою повинна бути і 
їх якість життя. Очевидно, що в імпліцитній формі 
об’єктивістський підхід виходить із припущення уні-
версальності потреб та ідентичності преференцій ін-
дивідів.

У рамках суб’єктивістського підходу якість жит-
тя індивіда або групи індивідів визначається на осно-
ві врахування їх суб’єктивної оцінки власних умов 
життя. У рамках даного підходу окремий індивід, 
порівнюючи власну структуру потреб (преференцій) 
та об’єктивні умови життя, робить оцінку про рівень 
задоволеності власним життям (суб’єктивно оцінена 
якість життя). 

Отже, в рамках суб’єктивістського підходу 
при визначенні якості життя важливими є 
не стільки об’єктивні умови життя індивіда, 

скільки індивідуальне сприйняття й оцінка індивідом 
власних об’єктивних умов життя. Якість життя в рам-
ках суб’єктивістського підходу формується як резуль-
тат когнітивного процесу на рівні окремого індивіда. 
У рамках суб’єктивістського підходу об’єктивні умо-
ви життя трансформуються в якість життя через при-
зму особистісних якостей окремого індивіда (рис. 1). 

Як видно з рис. 1, інтегральна оцінка якості 
життя окремим індивідом формується в рамках ког-
нітивного процесу, який складається із пошуку та 
збору інформації, оцінки інформації та її синтезу. На 
зазначений когнітивний процес впливають як факто-
ри, що характеризують об’єктивні умови життя, так 
і фактори, що характеризують особистісну сторону 
індивіда (відкритість, схильність до ризику, рівень 
очікувань індивіда, цілі та життєві цінності індивіда).

Цікавий підхід до оцінки якості життя запро-
понував наприкінці 1970-х років відомий німецький 
учений В. Цапф (W. Zapf): він запропонував оцінюва-
ти якість життя суспільства в цілому або його складо-
вих елементів на основі поєднання зазначених вище 
об’єктивістської та суб’єктивістської концепції.
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Таблиця 1

Тлумачення поняття «якість життя»

Автор, джерело Визначення поняття «якість життя»

Л. Уінго [17] Якість соціального та фізичного (як штучного, так і природного) навколишнього середовища,  
в якому люди намагаються ліквідувати свої нестатки та реалізувати потреби

Дж. Форрестер [12] Ступінь задоволення матеріальних і духовних потреб

М. Реймерс [8] Сукупність умов, що забезпечують чи не забезпечують комплекс здоров’я людини

І. Гукалова [3]

У категорії «якість життя населення» уособлюються не тільки обидві сторони людського розвитку – 
людський потенціал і умови його просторово-часового розвитку, – а на них накладається ще й 
об’єктивно-суб’єктивна методика пізнання цього: маємо певні умови, рівень, спосіб життя насе-
лення, але сприймаємо і оцінюємо їх кожен по-своєму. Якість життя населення «фіксує» здатність 
конкретного географічного середовища (економічного, соціального, політичного, культурного) 
«конвертувати» наявні на сьогодні й історично сформовані на певній території умови життя в 
характеристики самого населення через відповідний спосіб життя і здобутий на основі цього 
рівень життя

Н. Зубаревич [4] Комплексний показник соціального розвитку регіонів, у характеристиках якого в різних пропо-
рціях відображаються рівень, умови життя та якість населення

Т. Гаврилова [1]
Інтегральна категорія, що відображає єдність суб’єктивних і об’єктивних оцінок різних умов жит-
тєдіяльності суб’єкта (будь-якої, у т. ч. територіальної спільності людей) та її властивостей  
у конкретному культурно-історичному та ресурсному контексті

К. Кубенко [6]
Високоінтегрована характеристика розвитку суспільства, яку визначають соціальні та геоеколо-
гічні складові, закладена в ментальній сфері: сприймається психоемоційною сферою того чи 
іншого народу, і найважливішим показником його є стан здоров’я населення

В. Кириченко [5]
Ступінь відповідності умов і рівня життя науково обґрунтованим нормативам або визначеним 
стандартам. Під якістю життя розуміють також задоволеність населення життям з точки зору  
широкого набору потреб та інтересів

Енциклопедичний 
соціологічний 
словник [10]

Соціологічна категорія, що виражає якість задоволення матеріальних і культурних потреб людей, 
якість харчування, комфорт житла, якість системи охорони здоров’я, освіти, сфери обслуговуван-
ня, навколишнього середовища, структуру дозвілля, ступінь задоволення потреб у спілкуванні, 
заняттях, творчій праці, рівень стресових станів, структуру розселення тощо

Екологічний  
енциклопедичний 
словник [9]

Сукупність природних і соціальних умов, що забезпечують комплекс здоров’я людини: особистого 
та суспільного

Всесвітня органі-
зація охорони здо-
ров’я (World Health 
Organization) [16]

Індивідуальне сприйняття свого місця в житті в контексті культурних і суспільних цінностей,  
що пов’язане з цілями, очікуваннями, нормами та прагненнями людини

В основі концепції якості життя В. Цапфа ле-
жить проста ідея: про зростання якості жит-
тя суспільства (соціальної групи або індивіда) 

можна говорити тільки в тому випадку, коли покра-
щення об’єктивних умов життя суспільства одно-
часно супроводжується відповідним покращенням 
суб’єктивного сприйняття якості життя [18; 19].

У рамках власної концепції якості життя В. Цапф 
спочатку пропонує на основі так званих об’єктивних 
індикаторів визначити індекс об’єктивних умов 
життя (нім. Index der objektiven Lebensbedingungen), 
який формується на основі агрегування значень 
об’єктивних індикаторів у таких сферах, як доходи, 
умови проживання, здоров’я, освіта та соціальна ін-
тегрованість. При цьому первинні (натуральні) зна-
чення об’єктивних індикаторів окремих сфер життя 
трансформуються ним за допомогою трибальної 

шкали в ординальний вимір, що є передумовою для 
визначення сукупного індексу об’єктивних умов жит-
тя. Виходячи з цього максимальне значення сукуп-
ного індексу об’єктивних умов життя для окремого 
індивіда може скласти 15 балів (5 сфер життя з мак-
симальною оцінкою по 3 бали) [18; 19].

Джерелом вихідних даних для розрахунку су-
купного індексу об’єктивних умов життя є, насам-
перед, інформація, отримана в рамках соціологічних 
опитувань, а за наявності – також інформація статис-
тичних органів.

Додатково до індексу об’єктивних умов життя 
на основі соціологічних опитувань В. Цапф пропонує 
вимірювати індекс суб’єктивного сприйняття якості 
життя (нім. Index der wahrgenommenen Lebensqualität), 
який, своєю чергою, формується на основі агрегуван-
ня значень таких суб’єктивних індикаторів, як інди-
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здоров’я, навколишнє
середовище та ін.)

Макроекономічні
(контекстуальні)

умови життя

Особистісні
характеристики

індивіда
(відкритість,
схильність
до ризику 

тощо)

Рівень очікувань
індивіда (минулі,

майбутні
очікування,

уява про
справедливість)

Життєві цілі
та цінності

індивіда

Пошук і збір
інформації

Оцінка
інформації

Синтез
інформації

Суб’єктивне
сприйняття

індивідуальної
якості життя

(ступеня
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Рис. 1. Процес оцінки якості життя індивідом і фактори, які на нього впливають (за С. Кемпфером)
Джерело: складено за [14].

катор задоволеності життям у цілому; агрегований 
індикатор суб’єктивної оцінки умов життя в різно-
манітних сферах (умови проживання, освіта здоров’я, 
доходи); агрегований індикатор рівня щастя та са-
мотності; індикатор рівня аномії та індикатор рівня 
страху в суспільстві. Аналогічно об’єктивним індика-
торам пропонується використання трибальної орди-
нальної шкали і для суб’єктивних індикаторів, що в 
сукупності для окремого індивіда дозволяє досягти 
максимального значення індексу суб’єктивно оціне-
ної якості життя на рівні 15 балів [18; 19].

Для демонстрації своєї концепції В. Цапф про-
понує поєднати в двовимірній системі координат 
шкали об’єктивних умов життя та суб’єктивного 
сприйняття якості життя (рис. 2).

Якість життя окремого індивіда характеризу-
ється через позиціонування в одному з ква-
дрантів (наприклад, точка А з відповідними 

координатами на графіку): на осі ординат відобража-
ється агреговане значення індексу об’єктивних умов 
життя, а на осі абсцис – агреговане значення індек-

ви
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ки
й 

ни
зь

ки
й  

низька висока 

благополуччя
A (X; Y)

 

депривація
 

дисонанс

 

резиґнація
(адаптація) 

 

0 

8 

15 

 
15

Рівень об’єктивних умов 
життя (індекс об’єктивних

умов життя)

Суб’єктивна оцінка 
індивідуальної якості 

життя (індекс задоволеності 
власним життям)

Рис. 2. Підхід до оцінки якості життя на основі концепції В. Цапфа 
Джерело: складено за [20].
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су суб’єктивно оціненої індивідом якості життя. При 
цьому В. Цапф пропонує виокремлювати такі чотири 
стани, які характеризують якість життя: благополуч-
чя, депривація, дисонанс і резиґнація [18–20].

Під благополуччям розуміється ситуація, коли 
відносно високий рівень об’єктивних умов жит-
тя індивіда одночасно супроводжується і високою 
суб’єктивною оцінкою якості життя. Стан депри-
вації характеризується відносно низьким рівнем 
об’єктивних умов життя та низькою суб’єктивною 
оцінкою якості життя. Під дисонансом розуміється 
ситуація, коли відносно високий рівень об’єктивних 
умов життя супроводжується низькою суб’єктивною 
оцінкою якості життя, а для стану резиґнації (адапта-
ції) характерним є низький рівень об’єктивних умов 
життя та відносно висока суб’єктивна оцінка якості 
життя індивіда.

З теоретичної точки зору найбільш складною 
є проблема теоретичного обґрунтування ситуацій, 
коли між об’єктивними умовами життя індивіда (гру-
пи індивідів) та суб’єктивною оцінкою умов життя іс-
нують суттєві розбіжності.

Метою соціально-економічної політики уряду 
повинно бути збільшення кількості індивідів, які на-
лежать до групи «благополуччя». 

Вищенаведену концепцію В. Цапф рекомендує 
використовувати як для оцінки якості життя суспіль-
ства в цілому, так і оцінки якості життя в розрізі ба-
зових соціальних груп, які він пропонує виокремлю-
вати відповідно до суспільного статусу (працюючі та 
непрацюючі різних вікових груп, пенсіонери та ін.). 
Окрім базових соціальних груп, пропонується ви-
окремлення також і груп ризику (інваліди, особи, що 
потребують догляду, безробітні, багатодітні сім’ї та 
ін.). Водночас за допомогою запропонованої структу-
ри суспільства (базових соціальних груп і груп ризи-
ку) В. Цапф намагається пояснити відповідний розпо-
діл індивідів між чотирма станами якості життя (бла-
гополуччя, депривація, резиґнація, дисонанс) [18–20].

ВИСНОВКИ
Отже, концепція В. Цапфа на основі сегментації 

досліджуваної суспільної групи на окремі стани якос-
ті життя дозволяє більш диференційовано підійти до 
аналізу та оцінки якості життя зазначених соціальних 
груп. На відміну від об’єктивістської концепції теорія 
Цапфа, окрім об’єктивних параметрів якості життя, 
дозволяє отримувати важливу зворотну інформацію 
(feed back) про суб’єктивне сприйняття якості життя, 
оскільки об’єктивні умови життя у формі матеріаль-
них благ та інших об’єктивних параметрів дуже часто 
можуть і не відповідати структурі потреб актуальних 
потреб населення. У цій ситуації комбінований підхід 
В. Цапфа дозволяє отримувати додаткову інформа-
цію сигнального характеру, яка може використову-
ватися відповідними суб’єктами, які проводять соці-
ально-економічну політику на макро- та мезорівнях, 

при розробці відповідних програм соціально-еконо-
мічного розвитку.

Використання комбінованого підходу у вітчиз-
няній практиці можливе не тільки до аналізу якості 
життя суспільства в цілому: сегментація досліджува-
ного соціуму на окремі елементи може відбуватися  
в різних вимірах (соціально-економічному, етнічно-
му, демографічному та ін.) та на різних ієрархічних 
рівнях (макро-, мезо- та мікрорівень).                     
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