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Михайленко Д. Г., Рудика О. В., Філатова Т. А. Еволюція наукових поглядів на визначення соціальних стандартів 
життя населення в умовах зміни економічних систем

Україні для досягнення позицій європейських країн необхідно зосередитися на: підвищенні соціальних стандартів якості життя, матеріальному 
добробуті громадян, залученні інвестицій та економічному зростанні держави. Забезпечення умов, що підвищують соціальні стандарти та по-
силюють зворотний вплив на макроекономічні відтворювальні процеси, є найважливішим положенням сучасної моделі економічного зростання. 
Так, модернізація економіки сприятиме якісному її оновленню, яке супроводжується поворотом економічної політики держави до громадянина. 
Метою статті є формування теоретико-методичного забезпечення щодо визначення й оцінювання соціальних стандартів життя населення в 
умовах зміни економічних систем. Аналіз наукових поглядів різних часів і практичний досвід країн показав, що поліпшення соціальних стандартів 
якості життя населення можливе при накопиченні реального та людського капіталів і науково-технічного прогресу. Теорія та практика свід-
чать, що існують фактори, які здатні як сприяти поліпшенню, так і заважати процесам накопичення зазначених капіталів і науково-технічного 
прогресу. Досвід країн, які мають успіх щодо швидкого зростання економічних показників, доводить, що важливу роль відіграють умови, що спри-
яють зростанню доходів на душу населення. У наш час накопичено великий досвід щодо аналізу впливу соціальних стандартів на макроекономічні 
процеси, однак потребують поліпшення заходи, що спрямовані на сприяння реалізації розробленої Україною стратегії дій із подолання бідності 
та відтворення виробництв. Стратегія повинна передбачати здійснення певних кроків для формування нових стандартів якості життя насе-
лення, які забезпечені достатнім рівнем бюджетного фінансування. Це потребує розробки системи показників моделювання стандартів якості 
життя населення, а також узагальнюючого (інтегрального) показника. Розробка й апробація такої системи є складним завданням, оскільки по-
винна забезпечувати методологічну єдність усіх приватних показників системи й однозначну оцінку рівня та динаміки досліджуваного процесу.
Ключові слова: соціальні стандарти, якість життя, добробут, теоретико-методичне забезпечення.
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Mykhailenko D. H., Rudyka O. V., Filatova T. A. Evolution of Scientific Views on the Definition of Social Standards of Life of the Population in the Context  
of Changes in Economic Systems

To achieve the position of European countries, Ukraine needs to focus on the following: raising social standards of quality of life, material well-being of citizens, 
attracting investment, and economic growth of the State. Ensuring conditions that raise social standards and increase the opposite impact on macroeconomic 
reproduction processes is the most important position of the modern model of economic growth. Thus, a modernization of the economy will contribute to its 
qualitative renewal, which has to be accompanied by the turn of the economic policy of the State to a citizen. The article is aimed at forming a theoretical and 
methodological support for the definition and evaluation of social standards of life of the population in the context of changes in economic systems. The car-
ried out analysis of scientific views of different times and practical experience of countries showed that improvement of social standards of quality of life of the 
population is possible with the accumulation of real and human capital, scientific and technological progress. Theory and practice show that there are factors 
that can both facilitate the improvement and interfere with the processes of both accumulation of these capitals and scientific-technological progress. The 
experience of countries that have success in terms of rapid growth of economic indicators proves that conditions that contribute to the growth of income per 
capita play an important role. Nowadays, we have gained extensive experience in analyzing the impact of social standards on macroeconomic processes, but 
we need to improve measures directed towards promoting the implementation of the action strategy developed by Ukraine to overcome poverty and renew 
production. The strategy must provide for the implementation of certain steps to form new standards of quality of life of the population, which are ensured with 
a sufficient level of budget financing. This requires the development of a system of indicators of modeling of standards of quality of life of the population, as 
well as a general (integral) indicator. The development and approbation of such a system is a difficult task, since it should ensure the methodological unity of all 
private indicators of the system and an unambiguous assessment of the level and dynamics of the process under research.
Keywords: social standards, quality of life, well-being, theoretical and methodological support.
Fig.: 1. Tabl.: 1. Bibl.: 18.
Mykhailenko Daria H. – PhD (Economics), Associate Professor, Senior Research Fellow, Department of Macroeconomic Policy and Regional Development, Re-
search Centre of Industrial Problems of Development of NAS of Ukraine (2 floor 1a Inzhenernyi Ln., Kharkіv, 61166, Ukraine)
E-mail: mikhailenko.dg@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8420-6510
Researcher ID: https://publons.com/researcher/1890486/daria-mykhailenko/
Rudyka Olga V. – PhD (Economics), Junior Researcher of the Research Centre of Industrial Problems of Development of NAS of Ukraine (2 floor 1a Inzhenernyi 
Ln., Kharkіv, 61166, Ukraine)
Filatova Tetyana A. – Leading Engineer, Research Centre of Industrial Problems of Development of NAS of Ukraine (2 floor 1a Inzhenernyi Ln., Kharkіv, 61166, 
Ukraine)



Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ЕК
О

Н
О

М
ІК

А 
П

РА
Ц

І Т
А 

СО
Ц

ІА
Л

ЬН
А 

П
О

Л
ІТ

И
КА

269БІЗНЕСІНФОРМ № 11 ’2021
www.business-inform.net

Сучасний світ характеризується мінливістю, 
що приводить до глибокої трансформації еко-
номічної, соціальної, духовної та інших сфер 

життя. Ці зміни носять глобальний і стрімкий харак-
тер, що сприяє перегляду пріоритетів сталого розвит-
ку держави. У зв’язку з цим Україні для досягнення 
позицій європейських країн необхідно зосередитися 
на підвищенні соціальних стандартів якості життя, 
матеріальному добробуті громадян, залученні інвес-
тицій та економічному зростанні держави. Забезпе-
чення умов, що підвищують соціальні стандарти та 
посилюють зворотний вплив на макроекономічні від-
творювальні процеси, є найважливішим положенням 
сучасної моделі економічного зростання. Так, модер-
нізація економіки сприятиме якісному її оновленню, 
яке супроводжується поворотом економічної полі-
тики держави до громадянина. Розкриття даної про-
блеми неможливе без аналізу передумов визначення, 
формування й оцінки стандартів якості життя. Тому 
соціальні стандарти будемо розглядати в контексті 
якості та рівня життя. 

Питання визначеної проблематики розгляда-
ються в працях Н. Баранової, Т. Новікової, Е. Лібано-
вої, М. Кизима, Г. Лопушняк. Сучасні фахівці право-
мірно роблять свої посилання на праці видатних на-
уковців – В. Петті, П. Буагільбера, Ф. Кене, А. Сміта, 
А. Маршалла тощо. 

Метою статті є формування теоретико-мето-
дичного забезпечення щодо визначення й оцінюван-
ня соціальних стандартів життя населення в умовах 
зміни економічних систем

Зародження капіталізму сприяло першим спро-
бам осмислення питань якості життя та економічних 
процесів держави. 

В. Петті запропонував концепцію «Політична 
арифметика», яка передбачала використання кількіс-
них методів для дослідження соціально-економічних 
процесів держави. Автор зробив спробу визначення 
національного багатства та запропонував методику 
його розрахунку на прикладі Англії [4]. 

Дослідженню причин низького життєвого рівня 
населення в провінціях Франції присвятив свої праці 
П. Буагільбер. Сфера виробництва, на думку П. Бу-
агільбера, є одним із джерел багатства. «Багатство» 
він визначав як забезпеченість їжею та одягом, без 
яких неможлива життєдіяльність [10]. 

Представник школи фізіократів Ф. Кене пропо-
нував оцінювати реальні джерела підвищення якості 
життя населення. На думку Ф. Кене, суспільство мож-
на розглядати як організм, де кровообіг – це потоки 
доходів і продуктів суспільства, що рухаються без 
участі держави. Основою для побудови міжгалузевих 
балансів і моделей «витрати-випуск» є робота «Еко-
номічна таблиця» [2]. Ф. Кене з однодумцями ігнору-
вали значення промисловості у формуванні джерел 
добробуту, зазначаючи, що джерелом добробуту є 
виробництво сільськогосподарських товарів. Пред-

ставники цієї школи не брали до уваги той факт, що 
багатство суспільства не може помножуватися без 
труда та капіталу. 

Представники класичної школи визначили, що 
багатство нації виникає в матеріальному виробни-
цтві. Зростання багатства є можливим лише за умов, 
коли сума коштів, що витрачені, приростають на до-
даткову величину [5]. Вагомим здобутком представ-
ників класичної школи є визначення, що багатства 
нації виникає в матеріальному виробництві. Вони ви-
значали важливу роль держави, досліджували рівень 
нації в цілому, проте не конкретних індивідів. 

А. Сміт вважав природним бажання людей до 
підвищення власного добробуту. Вчений піднімав пи-
тання поширення бідності серед трудящих. На думку 
А. Сміта, досягненню економічної вигоди та користі 
для суспільства сприяє прагнення підприємців отри-
мати власну вигоду [17]. 

Вагомий внесок у дослідження забезпечення 
стандартів життя населення через формування 
фінансових передумов зробив Дж. М. Кейнс. 

Запропонована ним концепція зводилася до того, що 
«ринкова система не має автоматичного механізму, 
який би підтримував обсяг національного виробни-
цтва на оптимальному рівні, виходячи з чого саме 
держава з метою забезпечення повної зайнятості 
має взяти на себе відповідальність за управління за-
гальним рівнем сукупних витрат» [3]. Автором було 
запропоновано «новий» об’єкт аналізу – економіку в 
цілому. Також він аналізував обсяг національного ви-
робництва (доходу) та зайнятість.

А. Маршалл теж зробив вагомий внесок, аналі-
зуючи зв’язок між рівнем життя та прогресом. Учений 
першим запропонував поняття «відносна бідність». 
А. Маршалл досліджував пряму та зворотну взаємо-
дію між потребами людей і рівнем життя, чисельніс-
тю населення, змінами в заробітній платі, трудовою 
активністю та національним характером, продук-
тивністю праці та тривалістю робочого часу, роллю 
профспілок у регулюванні трудових відносин. Цей 
перелік він доповнює макроекономічними фактора-
ми, що впливають на досліджувану категорію. Це – 
інфляція, коливання комерційного кредиту, безробіт-
тя, відповідність попиту та пропозиції, ставлення до 
розподілу багатства [5]. У своїх працях А. Маршалл 
обґрунтував необхідність багатофакторного аналізу 
рівня життя, визначив взаємозв’язок між потребами 
людей і рівнем життя. 

Представник Лозаннської школи маржиналізму 
В. Парето зазначав, що проблема поліпшення умов 
життя вразливих верств населення пов’язана зі збіль-
шенням багатства [5]. Оскільки у відносинах розпо-
ділення домінували інтереси власників, то зростання 
багатства не сприяло покращенню стандартів якості 
життя. 
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Дж. Мілль в 40-ві роки 19 ст. досліджував ди-
намічний стан економіки. На меті вчений мав допо-
внення теорії рівноваги теорією руху. На його думку, 
забезпечити зростання багатства у вигляді матері-
ального добробуту здатні фактори виробництва. Од-
нак, роблячи висновки, Дж. Мілль не врахував, що 
зростання багатства суспільства неможливе без іс-
нування механізмів справедливого його розподілу на 
користь найманих працівників, інакше воно не вирі-
шить проблем поліпшення якості життя та подолан-
ня бідності [12]. 

Автор наукової праці «Економічна теорія до-
бробуту», англійський економіст А. Пігу вперше за-
пропонував поняття «якість життя». А. Пігу викорис-
товував категорію «національний дивіденд» (дохід) 
як критерій і показник добробуту. Вчений розглядає 
механізми забезпечення загального добробуту. За-
гальний добробут, на думку автора, залежить від еко-
номічного добробуту – загальна користь (багатство). 
Ознаки загального добробуту характеризуються: 
зростанням усталеності доходу в реальному виражен-
ні, зростанням середнього реального душового дохо-
ду, зменшенням нерівності при розподілі доходів [17]. 
А. Пігу запропонував також поняття «індивідуальний 
добробут», що включає не лише економічні аспекти 
життя громадянина. Вчений зазначив, що загальний 
рівень добробуту впливає на якість життя та на прин-
ципи розподілу національного доходу. Аналізуючи 
наукові праці А. Пігу, можна зробити висновок, що 
уже на початку 20 ст. на інтуїтивному рівні існувало 
розуміння того, що досліджувати якість життя лише 
за допомогою економічних показників стає неможли-
вим, і для адекватної оцінки якості життя населення 
необхідно включити й соціокультурні оцінки [15]. 

Бум досліджень, присвячених аналізу фактично-
го споживання та реальних умов життєдіяль-
ності, припадає на другу половину 19 століт-

тя. Основними результатами зазначених досліджень 
було ослаблення протистояння та гармонізації інтер-
есів різних верств населення, практичної реалізації 
обмеження невиправданої диференціації доходів і 
подолання бідності. Слід зазначити заходи з поліп-
шення життя громадян власних країн, що були роз-
роблені та реалізовані Л. Ерхардом (Німеччина) та  
Ф. Рузвельтом (США) [14].

Узагальнюючи погляди вчених 19 ст. та першої 
половини 20 ст., можна зробити висновок: вчені цьо-
го періоду зосереджені на дослідженні понять «до-
бробут», «багатство суспільства», що сприяло фор-
муванню теоретичної бази й основою дослідження 
стандартів якості життя та їх впливу на макроеконо-
мічні процеси (табл. 1).

Ідеї Дж. Кеннеді про взаємозалежність якості 
життя американців і кількості американських товарів 
знайшли відображення в «Доповіді про положення 
нації» [13, с. 32]. Урядом Дж. Кеннеді було зроблено 

спробу стимулювання споживчого попиту для під-
тримки зростання економіки держави. У період з 
1961 по 1962 рр. було збільшено державні видатки 
для підтримки соціальної сфери, частину з яких було 
спрямовано на підтримку мешканців депресивних 
районів, для яких було побудовано соціальне житло. 
Велику увагу адміністрація Дж. Кеннеді приділяла 
якості робочої сили. Так, за рахунок держави про-
водилася навчання та перепідготовка громадян, які 
цього потребували [18]. 

Таблиця 1

Видатні праці вчених 19 ст. і першої половини 20 ст.

№ з/п Автор Праця

1 П. Буагільбер «Міркування про природу  
багатства та грошей»

2 А. Тюрго «Міркування про створення  
та розподіл багатства»

3 А. Сміт «Дослідження про природу  
та причини багатства народів»

4 А Пігу «Економічна теорія добробуту»

5 Л. Ерхард «Добробут для всіх»

Джерело: узагальнено за [10; 14; 15; 17].

Слід зазначити, що до кінця 60-х рр. 20 ст.  
у межах економічного підходу життєдіяльність 
суспільства, соціальної групи та індивіда до-

сліджувалися через призму понять «якість життя», 
«стандарт життя». Причиною цього стало економічне 
зростання США після Другої світової війни, що дозво-
лило забезпечити високий життєвий рівень населення. 
Відтворення економік інших країн – учасниць Другої 
світової війни йшло поступово, але після їх повного 
відродження почалася жорстка конкурентна бороть-
ба серед США, Німеччиною та Японією. Ці процеси 
значно вплинули на стандарти якості життя громадян 
не лише цих країн, але й інших. Для цього часу також 
характерне і зміщення зайнятості в секторах економі-
ки. Так, французький економіст і соціолог Ж. Фура-
стьє на прикладі даних, що характеризують розвиток 
США, показав, що точка зростання переміщується 
із промисловості у сферу послуг. Учений вважав, що 
рушійною силою переходу від суспільства споживан-
ня до суспільства якості життя є науково-технічний 
прогрес. Він зазначав, що лише зростання економіки 
країни сприятиме вирішенню соціально-економічних 
проблем: освіти, охороні здоров’я, забезпеченню враз-
ливих верств населення та пенсіонерів і т. ін. [6]. 

Американський соціолог і політолог Р. Інґлгарт 
вважав, що існує позитивна кореляційна залежність 
між задоволеністю життям та економічним зростанням 
країни. Вчений зазначив, що «в умовах зростання еко-
номічної безпеки переважне в суспільстві почуття за-
доволеністю життям має тенденцію до посилення, по-
ступово зростаючи до рівня економічної норми» [1; 9]. 
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Вагомий внесок у дослідження якості жит-
тя зробив американський економіст Дж. Гелбрейт. 
Вчений зробив висновок, що економічних розви-
ток країни, який базується на технологічних інно-
ваціях, безпосередньо є фундаментом якості життя.  
Дж. Гелбрейт пропонує як інструмент боротьби з бід-
ністю розвивати освіту [17]. 

Концепція У. Ростоу пропонує метою соціаль-
но-економічного розвитку розглядати забезпечення 
якості життя. Вчений визначив «якість життя» як 
одну зі стадій розвитку суспільства [16]. 

Важливе питання, яке стояло перед вченими 
цього періоду, було викликане умовами життя, 
а саме: питання вибору або кількості, що знай-

шло своє відображення в збільшення оплати праці, 
зростанні виробництва товарів, у зростаючому за-
доволенні матеріальних потреб, побудові дешевих 
квартир тощо, або якості – освіти, системи охорони 
здоров’я, екології, культури тощо [5]. Слід зауважити, 
що в працях західних учених другої половини 20 ст. 
зазначається необхідність організованого споживан-
ня, що визначається існуючими соціальними, куль-
турними та духовними благами, а не достаток товарів 
та їх споживання, що перманентно зростає [5].

Представники школи Радянського Союзу пе-
ріоду 60–80 рр. 20 ст. досліджували проблеми рівня 
життя населення в загальній системі економічних по-
казників. Зазначені дослідження носили політеконо-
мічний характер і не приділяли увагу побудові систе-
ми показників і практичних розрахунків рівня життя 
населення [11]. 

Дослідженню принципів визначення та вимірю-
вання стандартів життя у світі займалися спеціалісти 
ООН, які зробили спробу сформувати систему показ-
ників життя населення. 

Актуалізація проблем визначення соціальних 
стандартів життя населення мала позитив-
ний відгук, оскільки її метою була гармоні-

зація відносин у суспільстві, що позитивно впливає 
на здоров’я, розумовий і моральний розвиток людей 
[14]. Систему показників рівня життя населення за-
пропоновано у 1978 р. ООН (рис. 1). 

У 1989 р. за ініціативи ООН було видано до-
відник соціальних показників, де знайшли відобра-
ження показники рівня життя. Також Статистичною 
комісією ООН було визначено інформаційні показ-
ники, необхідні оцінки рівня життя, що, на думку екс-
пертів ООН, є характеристиками рівня життя. Було 
включено такі показники: національний дохід вало-
вий внутрішній продукт (ВВП) на душу населення та 
середньорічний коефіцієнт його зростання; обсяг та 
види соціального обслуговування; витрати на осо-
бисте споживання населення, їх структура та серед-
ній річний коефіцієнт зростання, щільність населен-
ня; транспортне обслуговування населення; робота 
засобів зв'язку, друк та ін. [7].

Так, система показників вимірювання рівня та 
якості життя постійно дороблялася та змінювалася. 
Дж. Вільсон запропонував модель якості життя, що 
складалася із 9 складових: індивідуальний статус, 
рівність, освіта, економічне зростання, технологічні 
зміни, сільське господарство, умови життя, здоров’я 
та соціальна безпека [8].

Економісти Дж. Тобін та У. Нордхаус запропо-
нували «показник економічного добробуту» (MEW). 
В основу розрахунку цього показника було покладено 
ВВП, а також ураховано ринкові та позаринкові по-
треби, розмір часу поза роботою, компонент, що ві-
дображує середовище проживання [8].

Американський економіст, професор Гарвард-
ського університету Р. Барро вивчав аспекти еконо-

Система показників вимірювання рівня життя населення   

Демографічні
показники

 
 

Зайнятість
та умови праці 

Споживання
продовольчих

товарів
 

 

Житлові умови  Рівень освіти
та культури 

Санітарно-
гігієнічні умови

життя 
 

Свобода людини  

Соціальне
забезпечення 

Споживчі ціни
та вартість життя 

Транспортні
засоби  

Організація
відпочинку 

Доходи
та витрати
населення 

 

Рис. 1. Система показників вимірювання рівня життя населення
Джерело: складено за [7].



272

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ЕК
О

Н
О

М
ІК

А 
П

РА
Ц

І Т
А 

СО
Ц

ІА
Л

ЬН
А 

П
О

Л
ІТ

И
КА

БІЗНЕСІНФОРМ № 11 ’2021
www.business-inform.net

мічного зростання держави та впливу на нього еконо-
мічної політики. На його думку, довгострокове зро-
стання економіки визначається не зовнішніми факто-
рами, а внутрішніми (інвестиції в людський капітал, 
акумуляція інновацій та знання). Підтвердженням 
впливу людського капіталу та рівня освіти на еконо-
мічне зростання країни можна вважати дослідження 
Р. Барро за даними 146 країн світу. Спостереження  
Р. Барро за період 1950–2011 рр. підтвердили тенден-
ції зростання часу, який людина витрачає на навчан-
ня, зростання частки грамотного населення країн, що 
розвиваються. Також ці спостереження торкнулося 
гендерних питань, наприклад скоротився розрив 
між хлопчиками та дівчатами, які здобувають освіту. 
Якщо на початок спостереження різниця в часі, який 
витрачається на навчання хлопчиками та дівчатка-
ми, становила 43%, то на момент закінчення спосте-
режень ця різниця склала лише 14%. Кожен рік, що 
людина проводить у школі, збільшує дохід на 5–12%. 
Завдяки заощадженням та інвестиціям на довгостро-
кове економічне зростання впливає рівень податків 
і державних видатків. Аналіз щодо обсягів та складу 
заощаджень громадян Сполучених Штатів дозволив 
дійти висновку, що американцям не властиве за-
ощадження. Однак, водночас, спостерігається наяв-
ність ще однієї економічної закономірності, а саме: 
за умови постійного зростання економіки країни та 
інвестування в інновації відбувається неодмінне та 
прискорене зниження ціни на інноваційні продукти. 
Тобто, постійне інвестування в інновації за умови 
зростання економіки сприяє зниженню ціни та під-
вищенню рівня життя населення [1]. 

Вчені М. Джонс і М. Флекс у своїх дослідженнях 
використовували групи показників, що характеризу-
вали доходи, безробіття, бідність, умови проживання, 
рівень освіти, фізичне та біологічне здоров’я тощо.  
У Німеччині використовується модель, що відображає 
53 індикатори якості життя, в Японії побудовано модель 
із 35 параметрів, що включені в єдиний показник [8].

З метою дослідження соціальних стандартів 
якості життя Державним комітетом статистики Украї-
ни здійснюється розрахунки інтегральних показників 
рівня життя населення; показників матеріального за-
безпечення; показників, що характеризують особис-
тісне споживання; показників, що характеризують 
житлові умови населення та соціальну напругу [8].

ВИСНОВКИ
Аналіз наукових поглядів різних часів і практич-

ний досвід країн показав, що поліпшення соціальних 
стандартів якості життя населення можливе при на-
копиченні реального та людського капіталу та науко-
во-технічного прогресу. Теорія та практика свідчать, 
що існують фактори, які здатні як сприяти поліпшен-
ню, так і заважати процесам накопичення капіталів і 
науково-технічного прогресу. Досвід країн, які мають 
успіх щодо швидкого зростання економічних показ-

ників, показав, що важливу роль мають умови, що 
сприяють зростанню доходів на душу населення. 

У наш час накопичено великий досвід щодо 
аналізу впливу соціальних стандартів на макроеконо-
мічні процеси, однак потребують поліпшення заходи, 
що спрямовані на сприяння реалізації розробленої 
Україною стратегії дій із подолання бідності та від-
творення виробництв. Стратегія повинна передбача-
ти здійснення певних кроків для формування нових 
стандартів якості життя населення, які забезпечені 
достатнім рівнем бюджетного фінансування. Це по-
требує розробки системи показників моделювання 
стандартів якості життя населення, а також узагаль-
нюючого (інтегрального) показника. Розробка й апро-
бація такої системи є складним завданням, оскільки 
повинна забезпечувати методологічну єдність усіх 
часткових показників системи й однозначну оцінку 
рівня та динаміки досліджуваного процесу.                  
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