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МОДЕЛЮВАННЯ
ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ КРИЗИ
ЗДОРОВ'Я З КРИЗОЮ
ЦІННОСТЕЙ В УКРАЇНІ: У
ПОШУКАХ ВИХОДУ
Стаття присвячена вивченню взаємодії між особистісною ціннісно3
мотиваційною системою та суб'єктивним самопочуттям у різному
медико3демографічному середовищі та визначенню на цій основі де3
яких напрямів формування та реалізації державної політики з подо3
лання поведінкових чинників ескалації медико3демографічної кризи
в Україні.

поширення інфекційних і паразитар
них хвороб, криза галузі медичного
обслуговування тощо. Як і у багатьох
інших урядових документах різних
років стосовно медикодемографічної
ситуації в Україні, у рішенні РНБОУ
черговий раз констатується, що сучас
на система охорони здоров'я в Україні
спрямована більше на лікування, аніж
на профілактику захворювань і пропа
ганду здорового способу життя. Як
наслідок, за останні п'ять років кіль
кість захворювань і смертність у
більшості класів хвороб зростають.
У пошуках механізмів якнайшвид
шої переорієнтації вітчизняної систе
ми охорони здоров'я на профілактику
хвороб та підтримку й поліпшення
здоров'я населення теорія і практика
державного управління мають зверну
тись до вивчення соціальних та еконо
мічних чинників формування мотива
ційноціннісних засад самозбережен
ня субнаселень, які перебувають у
стані медикодемографічної кризи.
Метою даної статті є вивчення
взаємодії між особистісною ціннісно
мотиваційною системою та суб'єктив
ним самопочуттям у різному медико
демографічному середовищі та визна
чення на цій основі деяких напрямів
формування та реалізації державної
політики з подолання поведінкових
чинників ескалації медикодемограф
ічної кризи в Україні.

The article is devoted to exploration of interrelation between personal
ПОПЕРЕДНЄ ДОСЛІДЖЕННЯ
value3motivational system and subjective well3being in different medico3
ПРОБЛЕМИ
Самооцінка здоров'я є широко
demographic environments and to determination on this basis some
directions of public policy on overcoming of behavioral factors of mediko3 вживаним одномірним показником
здоров'я, тісний зв'язок якого зі смер
demographic crisis' escalation in Ukraine.
тністю, факторами ризику, соціоде
Ключові слова: базові цінності, самооцінка здоров'я, медикодемог
рафічна криза, державна політика.
Key words: bassc values, selfrated health, medicodemographic crisis,
public policy.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Тривала соціальноекономічна
трансформація призводить до фіксації
у суспільній свідомості екзистенційної
системи цінностей, основою якої є бо
ротьба за виживання, пошук захисту і
збереження фізичного життя на тлі
гальмування переходу до постматері
алістичних цінностей самореалізації,
якості життя та суб'єктивного благо
получчя. У цьому контексті медико
демографічна криза виступає опосе
редкованим результатом взаємозв'яз
ку соціальної системи цінностей, що
сьогодні переважає у суспільстві, з мо
тиваційними підвалинами індивідуаль
ного життєзбереження. Масова оріє
нтація населення на інтенсивне спо
живання існуючих ресурсів здоров'я
при ігноруванні їх креативного роз
витку та накопичення знижує ефек
тивність зусиль охорони громадсько
го здоров'я з подолання негативних
медикодемографічних тенденцій і
призводить до невиправдано високих
суспільних витрат на підтримку здоро
в'я населення.
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Попри розробку і реалізацію
відповідної державної політики та
численних спеціалізованих програм
різних рівнів, що спрямовані на поліп
шення медикодемографічної ситуації
в Україні, наприкінці 2009 р. у рішенні
Ради національної безпеки і оборони
України "Про стан соціальнодемог
рафічної ситуації, охорони здоров'я і
ринку праці в Україні", яке було вве
дено у дію Указом Президента Украї
ни № 1124/2009 від 29.12.2009 р., чер
говий раз констатується зростання
загрозливих явищ у соціальнодемог
рафічній ситуації та накопичення си
стемних недоліків у сферах охорони
здоров'я і ринку праці в державі [1].
Серед головних соціальнодемограф
ічних загроз називаються поширеність
хронічних хвороб та соціально небез
печних захворювань, високі рівні інва
лідності та смертності при короткій
середній тривалості життя. Серед чин
ників, які негативно впливають на здо
ров'я і відтворення населення, названі
якісні показники життя, забруднення
довкілля, незадовільні умови праці,

мографічними факторами та іншими
детермінантами та наслідками здоро
в'я доведений багатьма дослідження
ми [9; 10; 11]. Значний обсяг дослід
жень підтверджує, зокрема, взаємоз
в'язок між системою цінностей і здо
ров'ям. Цьому важливому аспекту
формування суб'єктивного самопо
чуття присвячені роботи Джонсона і
Крюгера [13], Інглехарта і Вельцеля
[12].
Науковий інтерес до проблем
впливу суспільного розвитку на здо
ров'я населення виник ще у 70х роках
минулого століття [4; 14], але особли
во пожвавився у період перебудови,
коли поступово відкривався доступ до
статистичної та емпіричної інформації
щодо здоров'я у країнах "соціалістич
ного блоку" [5; 6; 15]. Сучасному кон
тексту взаємозв'язку статусу здоров'я
населення та стану соціальнодемог
рафічного розвитку присвячено широ
ке коло міжнаціональних досліджень
у галузі демографії [7; 8; 17]. У свою
чергу, дослідження зв'язку між стату
сом здоров'я та персональними
ціннісними орієнтаціями мають свою
традицію у галузі психології здоров'я
[2; 3]. Результати цих досліджень
дістали подальший розвиток у роз
робці теоретичних моделей формуван
ня поведінки відносно здоров'я і отри
мали широке впровадження у теорії і
практиці охорони суспільного здоро
в'я. Проте практичні аспекти управлі
ння груповою поведінкою щодо здо
ров'я та формування здорового спосо
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бу життя з урахуванням трансфор
мації цінностей в умовах сучасного
соціальнодемографічного розвитку
залишаються невивченими.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ
Дослідження здійснене на матері
алах Всесвітнього обстеження цінно
стей (WVS)1 . У роботі також викорис
тані дані моніторингу виконання про
грами ВООЗ "Здоров'я для всіх"2 та ма
теріали щорічних вибіркових обсте
жень домогосподарств України,
здійснюваних Держкомстатом Украї
ни3.
За даними ВООЗ, регіональні
відмінності смертності у країнах Євро
пи мають свої просторові законо
мірності: рівень смертності підви
щується переважно з півдня на північ
і з заходу на схід. За загальним виснов
ком демографів, така ситуація тісно
пов'язана з диференціацією економі
чного розвитку окремих європейських
регіонів. Так, для населення розвину
тих країн Північної, Західної, Цент
ральної та Південної Європи з висо
ким рівнем ВВП характерні найнижчі
показники смертності. Проміжну по
зицію як за обсягом середньодушово
го ВВП, так і за рівнем смертності між
капіталістичним Заходом та постра
дянським Сходом посідають колишні
соціалістичні країни Південно
Східної Європи. Україна входить до
складу європейського субрегіону з
одним із найвищих рівнів смертності і
найнижчих рівнів ВВП на душу насе
лення (рис. 1).
В Україні регіони з найвищими по
казниками смертності розташовані на
Сході й Півдні (рис. 2).
Така просторова кульмінація ме
дикодемографічної кризи є сумним
фіналом процесу, який почався у 80х
роках минулого сторіччя. Його основ
ними рушійними силами, на думку ек
спертівдемографів, є висока урбані
зація промислових регіонів України та
зайнятість їх працездатного населен
ня переважно на підприємствах важ
кої індустрії з високим рівнем профес
ійних ризиків для здоров'я. Не остан
ню роль у кризовому стані здоров'я
населення названих територій відіграє
складна екологічна ситуація.
Комплекс детермінант медикоде
мографічної кризи є передумовою та
кого соціальнопсихологічного сере
довища формування ставлення насе
лення до здоров'я і життя, яке, зі сво
го боку, виступає чинником низького
статусу громадського здоров'я у регі
оні.
Згідно з моделлю людського роз
витку, запропонованою Вельцелем,
Інглехартом та Клінгеманом [12; 18],
перехід від суспільства дефіциту до
суспільства забезпеченості сприяє
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Рис. 1. Просторові особливості медико%демографічної ситуації у країнах
Європи (рівень стандартизованого коефіцієнта смертності від усіх причин у
2005—2008 рр., ‰)
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Рис. 2. Медико%демографічна ситуація в Україні станом на 2009 р.(розподіл
областей України за рівнем стандартизованого коефіцієнта смертності від
усіх причин, всі поселення, обидві статі, ‰)

підвищенню суб'єктивного благопо
луччя, включаючи суб'єктивно оціню
ване здоров'я.
Головною особливістю впливу
розвитку економіки регіонів України
на суб'єктивне самопочуття населен
ня є незбалансованість обсягу зусиль
субнаселень регіонів з накопичення
суспільного багатства та регіонально
го розподілу життєзберігаючої вина
городи за ці зусилля. Результатом цьо
го є передусім зворотність зв'язку між
обсягом регіонального валового про

_____________________________
1
Детальну інформацію щодо процедури формування та основних параметрів ви
бірок по країнах Європи й Україні можна отримати на офіційному сайті WVS: http://
www.worldvaluessurvey.org
2
WHO HFA DB: http://data.euro.who.int/hfadb/
3
Стат.збірники Держкомстату України "Соціальнодемографічні характеристики
домогосподарств України", "Самооцінка домогосподарствами України рівня своїх до
ходів" та "Самооцінка населенням стану здоров'я та рівня доступності окремих видів
медичної допомоги".
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дукту і рівнем суб'єктивного здоров'я
населення регіонів України.
Масова свідомість українського
суспільства протягом останніх 20
років поступово змінювалася: на зам
іну ідеологічній світоглядній обмеже
ності у ній затверджувались сві
тоглядні принципи нового суспільно
економічного ладу. Проте серед знач
ної частини населення України укорі
нилося відчуття тривоги стосовно
майбутнього, очікування загрози з
його боку, причинами чого є матері
альні труднощі повсякденного життя,
поширення соціальноекономічної не
рівності, постійність загрози безробі
ття, зростання середовищних ризиків,
посилення суспільної напруги тощо.
За Норрісом й Інглехартом [16],
відчуття передбачуваності й безпеки,
особливо в умовах економічної неза
хищеності, забезпечує матеріалі
стичність або екзистенційність (від
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Рис. 3. Карта розподілу країн Європи за цінностями традиційності%
секулярності та виживання%самореалізації 5

лат. existentia — існування; те, що
відноситься до існування, буття) 4
цінностей : люди фокусуються на по
требах виживання, приділяючи пріо
ритетну увагу економічній та фізичній
безпеці. Економічний розвиток
збільшує індивідуальне відчуття екзи
стенційної безпеки, дозволяючи пере
нести акцент з ціннісних орієнтацій
виживання до цінностей самореалі
зації, творчого уособлення та креатив
ного спілкування як найпрямішого
шляху до задоволеності життям і здо
ров'ям.
На рис. 3 представлена карта
цінностей для країн Європи, яка пока
зує позицію суспільств за переважан
ням цінностей відносно двох осей: (1)
традиційності — секулярності та (2)
виживання — самореалізації.
Шкала "традиційність — секуляр
ність" відображає контраст між тими
суспільствами, у яких релігія є дуже
важливим чинником суспільного жит
тя, і тими, в яких вона не відіграє знач
ної ролі. Суспільства, які тяжіють до
полюсу традиційності, зосереджені на
важливості сімейних зв'язків і поша
ни до влади, абсолютизації стандартів
і традиційних сімейних цінностей, за
перечуючи розлучення, аборт, евтана
зію і самогубство. Такі суспільства ма
ють високий рівень національної
свідомості і націоналістичний світог
ляд. Суспільства з раціональними (се
кулярними) цінностями мають проти
лежні точки зору за усіма згаданими
аспектами. Перехід від традиційності
до секулярності майже в усіх суспіль
ствах відбувається з розвитком індус
тріалізації.
Другий вимір відмінностей у сис
темі цінностей пов'язаний з переходом
від індустріального до постіндустрі
ального суспільства і поляризацією

цінностей виживання і самореалізації.
У розвинутих суспільствах, де накопи
чене минулими поколіннями багатство
сприяє збільшенню частки населення,
яке сприймає матеріальний добробут
як належне, відбувається зсув
ціннісних пріоритетів від екзистенцій
ної безпеки до суб'єктивного благопо
луччя, самореалізації і якості життя.
У суспільствах з переважанням екзи
стенційних цінностей ігноруються
проблеми довкілля, поширена нетер
пимість до соціальних відмінностей та
байдужість до суспільного життя. При
пануванні цінностей виживання недо
сяжність суб'єктивного благополуччя
знецінює якість життя і соціальний
комфорт та призводить до проявів ек
стремізму, ескалації соціального і пол
ітичного напруження. Ці обставини
руйнують міжперсональну довіру, що
заважає розвитку культури толеран
тності. У таких умовах люди не праг
нуть особистої свободи і самореалі
зації та демонструють пасивну життє
ву позицію, складовою якої є бай
дужість до власного здоров'я.
Позиція українського суспільства
відносно шкали цінностей "виживан
ня — самореалізація" свідчить про
вкрай несприятливу ситуацію у про
цесі формування ціннісномотивацій
них орієнтацій населення і частково
пояснює явища, про які йдеться у ци
тованому рішенні РНБОУ як про такі,
що супроводжують медикодемограф
ічну кризу, а саме: духовну, моральну
і фізичну деградацію суспільства. Це
підтверджує аналіз позиції регіонів
України відносно названої шкали,
представлений на рис. 4.
На тлі перебування усіх регіональ
них субнаселень суттєво нижче межі
цінностей самореалізації за ступенем
наближеності до полюсу цінностей ви

_____________________________
4
У статті використовується запропонована Р.Інглехартом двополюсна модель
ціннісних орієнтацій "матеріалістичність — постматеріалістичність", в основу якої по
кладено зіставлення вищих або нижчих потреб в теорії А. Маслоу.
5
Карта для країн Європи побудована на основі значень факторних ваг факторної
моделі цінностей, запропонованої Р.Інглехартом при аналізі результатів Всесвітнього
обстеження
цінностей:
www.worldvaluessu rvey.o rg/SebTest/wvs/arti cles/
folder_published/article_base_54/files/ValueScores_5_waves.doc

www.economy.in.ua

живання тут чітко розрізняються 4
кластери областей: найвіддаленіший
від цього полюсу кластер 1 — Івано
Франківська, Львівська, Рівненська і
Тернопільська; кластер 2 — Волинсь
ка, Житомирська, Закарпатська,
Хмельницька й Чернігівська, разом з
м.Київ; кластер 3 — Вінницька, Запо
різька, Київська, Кіровоградська, Ми
колаївська, Черкаська і Чернівецька;
найближчий до полюсу цінностей ви
живання кластер 4 — Донецька, Лу
ганська, Одеська, Сумська, Полтавсь
ка, Харківська, Херсонська і, врешті,
Дніпропетровська область, населення
якої перебуває на самому краю цієї
шкали і є уособленням суспільства ек
зистенційних цінностей в Україні.
Аналізуючи просторовий роз
поділ спільнот, що належать до різних
ціннісних кластерів в Україні, за віссю
"виживання — самореалізація", слід
зазначити їх наближення до цінніс
ного полюсу виживання у напрямі з
північного заходу на південний схід
(рис. 5), що співпадає з просторовою
динамікою посилення медикодемог
рафічної кризи в Україні (див. рис. 2).
Кризовий стан демографічної си
туації у регіонах, де найвище цінують
ся економічна і фізична безпека на
шкоду цінностям самореалізації (табл.
1), підтверджують статистично віро
гідні найнижчі рівні народжуваності й
шлюбності, а також найвищий рівень
розлучуваності.
Отже, ключовою характеристи
кою ціннісних орієнтацій як мотива
ційної основи стратегій життєзбере
ження населення, яке перебуває у ме
дикодемографічній кризі, є зв'язок
життєвих цінностей з індивідуальним
суб'єктивним самопочуттям. Для з'я
сування сили і напряму такого зв'язку
було побудовано серію структурних
моделей, до яких увійшли самооцінка
здоров'я як результуюча змінна, оці
нки важливості цінностей виживання
(сім'я, робота) і цінностей самореалі
зації (друзі, дозвілля) як змінні, що
впливають. До числа останніх також
були включені вік як індикатор жит
тєвого циклу, з яким пов'язані як ста
тусні характеристики, так і кумуля
тивний стан фізичного здоров'я, та рік
обстеження як динамічна складова
трансформації цінностей і еволюції
здоров'я. Кінцевою структурною мо
деллю було обрано модель, зображе
ну на рис. 6.
Виходячи зі статистичних харак
теристик запропонованої моделі
(табл. 2), можна сказати, що вона
підтверджує гіпотезу про існування
відмінностей у дії часу, віку і базових
цінностей як предикторів суб'єктив
ного здоров'я між субнаселеннями з
різним ступенем домінування ціннос
тей виживання.
Стосовно віку як традиційного
чинника зниження суб'єктивного само
почуття слід зазначити зменшення його
прямого впливу на самооцінку здоро
в'я з наближенням ціннісних орієнтацій
населення до полюсу виживання. Іна
кше кажучи, з посиленням екзистен
ційних ціннісних уподобань вік пере
стає бути головним чинником погано
го здоров'я. Опосередкування дії віку
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на самопочуття цінностями, що прева
ɋ
люють, має регіональну диференціа
ɚ
цію. Так, у першому кластері, найбільш
ɦ
віддаленому від цінностей виживання,
ɨ
негативний вплив віку на самооцінку
ɪ
здоров'я пом'якшується зі зростанням
.
з віком цінування усіх базових ціннос
ȼ
тей, але особливо — цінностей саморе
ɢ
алізації. У другому кластері вплив віку
на погіршення самопочуття, навпаки,
ɠ
посилюється поступовим зниженням з
ɢ
віком цінності роботи, друзів і дозвіл
ȱɜ.-Ɏɪɚɧɤɿɜɫɶɤɚ
ɜ
ля. Вплив віку на самооцінку здоров'я
ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɚ ɦ.Ʉɢʀɜ
Ʌɶɜɿɜɫɶɤɚ
ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɚ
ɚ
у третьому кластері опосередковуєть
Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɚ
Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɚ
ɧ
ся тільки цінностями самореалізації,
Ɂɚɩɨɪɿɡɶɤɚ
ɑɟɪɧɿɝɿɜɫɶɤɚ Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɚ
Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶɫɶɤɚ
ȼɨɥɢɧɫɶɤɚ
знецінення яких у старшому віці поси
Ɇɢɤɨɥɚʀɜɫɶɤɚ
ɧ
ȼɿɧɧɢɰɶɤɚ
Ʉɢʀɜɫɶɤɚ

лює негативний ефект фізичного стар
ɑɟɪɧɿɜɟɰɶɤɚ ɑɟɪɤɚɫɶɤɚ
ɹ
іння. У четвертому кластері і прямий і
Ɉɞɟɫɶɤɚ
опосередкований базовими цінностями
Ʌɭɝɚɧɫɶɤɚ
вплив віку на самооцінку здоров'я є не
ɋɭɦɫɶɤɚ
ɏɟɪɫɨɧɫɶɤɚ
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚ
гативним, але сила такого впливу є най
ɉɨɥɬɚɜɫɶɤɚ
Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ
Ⱦɨɧɟɰɶɤɚ
меншою.
Час, що втілюється в економічно
Ɍɪɚɞɢɰɿɣɧɿɫɬɶ - ɫɟɤɭɥɹɪɧɿɫɬɶ
му та соціальному розвитку, за стати
стичними показниками є впливовим
Рис. 4. Карта розподілу областей України за цінностями традиційності —
чинником зміни здоров'я населення
секулярності та виживання — самореалізації
України сам по собі, а стосовно суб
'єктивного самопочуття найсильнішим
є його вплив, що опосередковується
зміною цінностей. На жаль, період з
1996 по 2006 рр. як чинник змін у са
мооцінці здоров'я і власне у стані здо
ров'я українців не став періодом про
гресу. Не відбулося поступу і у впливі
трансформації цінностей на результу
ючий показник: окрім першого клас
теру, у якому негативну динаміку здо
ров'я пом'якшували позитивні зміни у
ціннісних орієнтаціях населення, на
усіх інших територіях не спостерігало
ся ані поліпшення здоров'я, ані пози
тивного впливу на нього трансфор
Ʉɥɚɫɬɟɪ 4
мації цінностей, як, власне, і самої
Ʉɥɚɫɬɟɪ 3
трансформації.
Ʉɥɚɫɬɟɪ 2
Враховуючи той вплив, що опосе
Ʉɥɚɫɬɟɪ 1
редковує ефект дії на здоров'я чинників
віку і часу, усі базові цінності слід вва
жати визначальними за сумарним впли
вом на самооцінку здоров'я. Важливою
характеристикою стану ціннісних орі
єнтацій майже усіх регіональних суб
Рис. 5. Просторовий розподіл кластерів областей України за наближенням
населень України є пов'язаність цінно
ціннісних орієнтацій населення до полюсу виживання по ціннісній шкалі
стей самореалізації з поганим здоров'
"виживання — самореалізація"
ям. Слід зазначити, що міжрегіональні
відмінності впливу на самооцінку здо
ров'я цих цінностей мають чітку спря усіх життєвих прагнень на благопо чатку ціннісносвітоглядної модерні
мованість: вплив цінності друзів луччі сім'ї і цінування роботи як засо зації українського суспільства.
змінюється від позитивного у першому бу забезпечення такого благополуччя
ВИСНОВКИ
кластері до негативного у четвертому, є передумовою позитивного самопо
Медикодемографічна криза в Ук
а сила негативного впливу цінності чуття цього контингенту населення Ук
вільного часу з наближенням населен раїни. Хочеться сподіватись, що неви раїні супроводжується кризою базових
ня до полюсу цінностей виживання, на разність тенденцій зв'язку екзистен людських цінностей, відсутністю дина
впаки, зменшується. Очевидно, з поси ційних цінностей зі здоров'ям у інших міки у трансформації матеріалістично
ленням важливості екзистенційних регіональних спільнотах є ознакою по го у постматеріалістичне ціннісного
цінностей погіршення само
почуття загострюється від Таблиця 1. Середні значення коефіцієнтів природного руху населення станом на початок
2010 р. для кластерів регіональних спільнот України з різним ступенем важливості
сутністю друзів, але послаб
цінностей виживання
люється наявністю вільного
Ʉɥɚɫɬɟɪ 1
Ʉɥɚɫɬɟɪ 2
Ʉɥɚɫɬɟɪ 3
Ʉɥɚɫɬɟɪ 4
часу.
Стосовно регіональних ɇɚɪɨɞɠɭɜɚɧɿɫɬɶ
12,024*
11,594
10,57
9,721,2
особливостей впливу на са ɋɦɟɪɬɧɿɫɬɶ
14,404
15,084
17,06
17,521,2
мооцінку здоров'я цінностей ɉɪɢɪɨɞɧɢɣ ɩɪɢɪɿɫɬ
-2,383,4
-3,494
-6,491
-7,801,2
виживання слід звернути ɋɦɟɪɬɧɿɫɬɶ ɞɿɬɟɣ ɜɿɤɨɦ ɞɨ 1 ɪɨɤɭ ɧɚ 1000
9,18
8,10
7,774
9,783
увагу на позитивність тако ɧɚɪɨɞɠɟɧɢɯ
го впливу в субнаселенні,
4,753,4
4,563,4
3,861,2
3,881,2
яке знаходиться на найниж ɒɥɸɛɧɿɫɬɶ
3,4
1
2,30
2,64
2,78
2,831
чому щаблі еволюції цінно Ɋɨɡɥɭɱɭɜɚɧɿɫɬɶ
стей від виживання до само
* — верхніми індексами позначені номери кластерів, з якими зафіксовані статистично вірогідні
реалізації. Концентрація відмінності
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Рис. 6. Структурна модель формування самооцінки здоров'я під дією базових
цінностей, віку та часу

мислення. В основі обох криз лежить
надто тривале економічне і соціальне
реформування, яке фіксує у суспільній
свідомості екзистенційний світогляд,
якому притаманні суспільна аномія, не
вибагливість до якості життя і соціаль
ного комфорту, відсутність прагнення
особистої свободи і самореалізації, ма
сова пасивність життєвої позиції, скла
довою якої є байдужість до фізичного
життя і здоров'я.
Базовими передумовами подолан
ня кризових явищ як у демографічній
ситуації, так і у світоглядноаксіо
логічній сфері є прискорення систем
ного реформування економіки та по
дальша демократизація суспільства.
На рівні державного управління
трансформація суспільних цінностей від
матеріалістичних до постматеріалістич
них передбачає відмову від будьяких
ідеологій (релігійних, політичних або
економічних — відмови від поточного
добробуту населення на користь май
бутнього економічного розквіту держа
ви) як засобу консолідації суспільства і
прийняття ціннісної толерантності як
стратегії суспільного поступу в умовах

плюралізації шляхів індивідуального са
морозвитку.
Одним з напрямів подолання меди
кодемографічної кризи є послаблен
ня її взаємодії з кризою цінностей шля
хом зниження екзистенційного тиску.
Управлінськими важелями в умовах
економічної та соціальної нестабіль
ності можуть бути розробка комплек
су програм з переорієнтації цінностей
споживання на цінності суб'єктивного
благополуччя, самореалізації і якості
життя, а також формування чіткої дер
жавної політики з подолання поведін
кових чинників ескалації медикоде
мографічної кризи в Україні.
Література:
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Таблиця 2. Параметри структурної моделі формування самооцінки здоров'я
під дією базових цінностей, віку та часу для субнаселень України з різним
ступенем важливості цінностей виживання

aa2 (ya ĺ yf)
aa3 (ya ĺ yw)
aa4 (ya ĺ yc)
aa5 (ya ĺ yl)
aa6 (ya ĺ yh)
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at3 (yt ĺ yw)
at4 (yt ĺ yc)
at5 (yt ĺ yl)
at6 (yt ĺ yh)
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aw2 (yw ĺ yh)
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ɒɥɹɯɨɜɿ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɢ ɞɥɹ:
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Обчислення структурної моделі здійснено засобами шляхового аналізу з викорис
танням асимптотично непараметричної процедури аналізу коваріаційних структур.
Рівень статистичної значущості відповідає *p<0,05.
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