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ВСТУП
Універсальний словник�енцик�

лопедія (УСЕ) визначає регіон як
умовно виділений простір, який
відрізняється від прилеглої території
природними або набутими властиво�
стями; розрізняють фізико�гео�
графічні та економічні регіони [10, с.
141].

У Малому економічному словни�
ку регіон трактується як область,
район; частина країни, що відріз�
няється від інших областей сукупні�
стю природних і (або) історично
сформованих, відносно стійких еко�
номіко�географічних та інших особ�
ливостей, що нерідко поєднуються з
особливостями національного скла�
ду населення [4].

Російський дослідник О.І. Доб�
ринін вважає, що під регіоном варто
розуміти територіально�спеціалізо�
вану частину народного господар�
ства країни, що характеризується
єдністю і цілісністю відтворюваного
потенціалу [1].

Автор поділяє думку укладачів
навчального посібника "Управління
розвитком регіону", які на основі си�
стемного аналізу великої кількості
тлумачень поняття "регіон" й дослі�
дження різних підходів до визначен�
ня вказаного терміна та його струк�
тури роблять висновок про те, що
регіон є не тільки підсистемою со�
ціально�економічного комплексу
країни, а й відносно самостійною ча�
стиною із закінченим циклом відтво�
рення, особливими формами прояву
стадій відтворення й специфічними
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особливостями соціальних і еконо�
мічних процесів. Регіон — це склад�
на система, що включає такі струк�
турні елементи, як природне середо�
вище (фактори природного або при�
родно�антропогенного походження,
що мають властивості самопідтрим�
ки й саморегуляції без постійного
коригувального впливу на людину
або людські колективи; енергетич�
ний стан, склад і динаміку атмосфе�
ри й гідросфери; склад і структуру
землі, грунту й надр; вигляд і склад
біологічної частини екологічних си�
стем (рослинності, тваринного світу
й мікробного середовища) та їхніх
комплексів, щільність населення й
взаємовплив самих людей як біоло�
гічний фактор) та виробничу й со�
ціальну сфери. Населення — най�
більш динамічна складова частина
природно�господарського комплек�
су [6, с. 6—12].

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою цієї публікації є дослід�

ження рівня життя населення як
інтегральної характеристики соц�
іальної ефективності функціонуван�
ня регіонального комплексу.

На важливості дослідження про�
блеми кількісної характеристики
соціального ефекту наголошують
дослідники цієї проблеми: М. Бі�
линська,  Ю. Вороненко, М. Голуб�
чиков, Б. Криштопа, В. Лобас, В. По�
номаренко, Я. Радиш, Г. Слабкий,
І. Солоненко, О. Черниш, О. Шапта�
ла та інші.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Основним об'єктом національ�
них інтересів передових країн світу
є людина як головна продуктивна
суспільна сила. А можливості люди�
ни визначаються насамперед рівнем
її життя [8].

У системі цінностей,  якими до�
рожить будь�яка цивілізована нація,
особливе місце посідає здоров'я. Як
з погляду формування окремої
людської біографії, так і на рівні роз�
витку суспільства важко знайти
інший феномен, якому здоров'я по�
ступалося б своєю роллю, глибинним
внутрішнім значенням і впливом на
різні сторони життєдіяльності. З�
поміж інших властивостей�спро�
можностей індивіда здоров'я виріз�
няється тим, що воно не лише є най�
вищою індивідуальною цінністю, а й
значною мірою визначає розвиток і
реалізацію всього комплексу інших
властивостей�здібностей людей і
становить першооснову для пол�
іпшення, видозміни, вдосконалення
цих різноманітних якісних характе�
ристик людини [3, с. 34].

Рівень життя, як відомо, це —
система кількісних і якісних показ�
ників загального споживання насе�
ленням природних, матеріальних і
духовних благ, ступінь задоволення
потреб у цих благах на даному етапі
розвитку суспільного виробництва й
виробничих відносин. Рівень життя
відображає добробут населення й
характеризується обсягом реальних
доходів на душу населення, рівнем і
структурою споживання товарів та
послуг, рівнем і динамікою цін на
основні предмети споживання й види
послуг, тривалістю робочого й
вільного часу, можливістю рекре�
ації, житловими умовами й послуга�
ми природного середовища, рівнем
освіти, медичного обслуговування,
здоров'я, середньою тривалістю
життя, а також можливістю задово�
лення інших потреб людини [6, с.
16—17].

Вже неодноразово цитовані
вище укладачі навчального посібни�
ка "Управління розвитком регіону"
підкреслюють, що великий перелік
показників, які визначають рівень
життя населення, можна умовно
розділити на три групи [6, с. 17]:

— показники здоров'я;
— показники кваліфікації;
— показники споживання насе�

ленням товарів і послуг.
Таким чином, індекс рівня жит�

тя складається із трьох співмнож�
ників:
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 — індекс здоров'я, обумов�
лений тривалістю життя, скоректо�
ваний з урахуванням інвалідності та
захворюваності;

І
 с
 — індекс споживання;

І
 о
 — індекс освіченості.
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Усі три елементи рівня життя
населення суттєво залежать від се�
редовища перебування людини,
будь�які зміни у матеріальному ви�
робництві призводять до зміни цих
складових.

Вищезазначені складові якості
життя непорівнянні один з одним,
тому, щоб порівняти такі складні
соціально�економічні явища, вико�
ристовується індексний метод. У да�
ному випадку загальним єдиним по�
рівнянним для всіх складових еле�
ментів рівня життя може бути
ступінь наближення розглянутих
характеристик до нормативного
рівня.

Важливим показником, що
відображає на макрорівні ступінь
матеріального забезпечення насе�
лення, його здоров'я й освіченість, є
індекс людського розвитку (ІЛР).
Зараз цей показник починає висту�
пати як найвищий критерій резуль�
тативності державного управління
[5].

У найбільш узагальненому виг�
ляді людський розвиток визначаєть�
ся нині як процес зростання людсь�
ких можливостей в інтересах люди�
ни і власними силами людини, що за�
безпечується політичною свободою,
правами людини, суспільною пова�
гою до особистості, здоровим дов�
кіллям. Основною метою розвитку є
стале зростання якості життя1 всьо�
го населення.

Проведений автором системний
аналіз літературних джерел, впро�
довж 1992—1996 рр. Україна по�
слідовно втрачала у вимірі індексу
людського розвитку. Проте темпи
падіння цього показника уповільни�
лися, що дало підстави сподіватися
на поліпшення ситуації. Передбачен�
ня справдилися в 1997 р., коли впер�
ше з 1992 р. було зафіксовано зрос�
тання ІЛР в Україні. Це не дозволи�
ло Україні ввійти до групи країн з по�
рівняно високим рівнем ІЛР, але вона
піднялася в рейтингу з 102 місця в
1996 р. на 91 в 1998 р. Тенденція до
поступового зростання ІЛР в Ук�
раїні триває. На рис. 1 подано показ�
ники ІЛР, що спостерігалися в Ук�
раїні впродовж 1992—2005 рр. [3].

Аналіз використаних нами літе�
ратурних джерел [2, 7] переконливо
свідчить, що при глобальному по�
гляді на демографічні зміни кількість
населення Землі зростає. Так, якщо
на початку нашої ери його кількість
становила 220 млн осіб, то вже в 1900
р. на Землі налічувалося 1,6 млрд

осіб, в 1941 р. — 4,5 млрд, в 1950 р. —
2,5 млрд, чол., у 1987 р. — 5 млрд,
чол., а в 1996 р. — 5,6 млрд осіб Очі�
кується, що до 2020 р. чисельність
населення світу сягне 8 млрд осіб за
рахунок різкого зростання кількості
населення в країнах, що розвивають�
ся. Це означає, що до наявних фондів
споживання, що є сьогодні, треба до�
дати принаймні стільки ж продо�
вольства, житла, лікарень та товарів
повсякденного попиту, за допомо�
гою яких можна забезпечити життя
цього населення. Водночас промис�
лово розвинутим країнам та багатьом
країнам з перехідною економікою
притаманна тенденція зниження на�
роджуваності. В Україні, зокрема,
негативні тенденції розвитку наро�
джуваності і смертності обумовлю�
ють значне погіршення узагальнюю�
чих показників відтворення населен�
ня. Природний приріст змінився з
+0,6 у 1990 р. на наростаюче природ�
не зменшення, яке в 1996 р. досягло
�6,1, тобто на кожну 1000 населення

померлих на 6,1 більше, ніж наро�
джених.

Нетто�коефіцієнт відтворення
населення, що показує, якою мірою
в даний час попереднє покоління за�
міщується наступним, знизився в
Україні з 1990 р. до 1996 р. на 29,0 %
(у тому числі в містах — на 32,0 % і в
селах — на 23,0 %), і став всюди знач�
но нижчим за 1,0 (в містах — 0,54 і в
селах — 0,83).

Сучасні і прогнозовані тенденції
неспроможності України відтворю�
вати себе в нових поколіннях упро�
довж найближчих 25 років відобра�
жені на рис. 2 [7].

За даними ВООЗ, якість довкіл�
ля, поряд із соціально�економічни�
ми умовами, генетичними фактора�
ми та рівнем охорони здоров'я, виз�
начає стан здоров'я населення будь�
якої країни світу. Без помітного по�
ліпшення стану біосфери не можна
сподіватись на підвищення рівня здо�
ров'я населення.

За даними Інтернет�ресурсу
"Вовремя. info", загальна кількість
українців на сьогоднішній день скла�
дає 46 млн чол. Серед причин демо�
графічної кризи експерти виділяють
економічні проблеми, нестабіль�
ність, величезна кількість абортів.
Так, за даними Всеукраїнської гро�
мадської організації "Доля", за роки
незалежності в Україні було зробле�
но 30 млн абортів. Низька народжу�

____________________________________________

1Під поняттям "якість життя" розуміють кількісні сторони суспільного добробуту,
які включають стан і зміни природного або суспільного середовища, динаміку суспіль�
ної та індивідуальної відчуженості, злочинність, страх, щастя і т.п.

Якість життя (Quality of life) — поняття, що характеризує ступінь задоволеності
матеріальних і культурних потреб людини. Останнім часом до суто кількісного визна�
чення забезпеченості додалися якісні характеристики, як то — якість повітря, якість
продуктів харчування, добрі стосунки, можливість задоволення духовних потреб [9, c.
229 — 230].

Рис. 1. Індекси людського розвитку, 1992—2005 рр.

Рис. 2. Показники відтворення населення України в 1998—2026 рр.
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ваність обумовлюється ще й тим, що
жінки віддають перевагу кар'єрі.
Окрім того, населення України ста�
більно старіє: кожний третій украї�
нець зараз — пенсіонер. Спеціалісти
попереджають, що якщо економічна
та політична ситуація в державі не
зміниться, то до 2050 р. кількість на�
селення України зменшиться майже
вдвічі — до 26 млн чол. [11].

Укладачі колективної моно�
графії "Людський розвиток регіонів
України: аналіз та прогноз" визнача�
ють наступні головні моменти фор�
мування концепції людського роз�
витку [3, с. 27—28]:

— поступовий перехід до визна�
чення не лише активної, а й вирі�
шальної ролі людини в економіці;

— визнання необхідності розгля�
ду людини в єдності всіх її виявів —
як істоти соціальної, економічної і
психофізіологічної;

— усвідомлення важливості ка�
піталовкладень в "економіку люди�
ни" (соціальних інвестицій).

Центральним елементом кон�
цепції людського розвитку є людсь�
кий потенціал, який визначається су�
купністю характеристик, що об'єд�
наються у такі його складові [3, с. 29]:

— соціально�демографічний по�
тенціал, що включає чисельність на�
селення, гендерну та поколінну зба�
лансованість, стан здоров'я й три�
валість життя населення, рівень ос�
віти населення;

— соціально�економічний потен�
ціал відображається у рівні та струк�
турі економічної активності та заня�
тості населення, його кваліфікацій�
но�професійному складі, характері і
умовах праці, рівні добробуту насе�
лення, ступені затребуваності та ви�
користання інтелектуальних ре�
сурсів;

— діяльнісний потенціал, що
втілюється в інноваційній актив�
ності, ділових якостях і творчих по�
тенціях індивідів та можливостях їх
реалізації;

— соціокультурний потенціал,
який визначається станом науки, ос�
віти й культури, особливостями мен�
талітету й світогляду населення,
його мотивацією, ціннісною орієнта�
цією та культурною інтеграцією
різних верств населення.

В основі формування й реалізації
людського потенціалу лежить
діяльність населення, результа�
тивність якої, у свою чергу, визна�
чається якістю компонентів людсь�
кого потенціалу.

Виходячи з викладеного вище,
концепція людського розвитку ха�
рактеризується такими принципови�
ми особливостями [3, с. 32]:

— акцентування уваги на актив�
ності людей як суб'єктів процесу
власного розвитку;

— увага не лише до реальних або
потенційних працівників, а до всіх
людей загалом, включаючи непра�

цездатних та економічно не актив�
них;

— постійний моніторинг і аналіз
реалізації можливостей людського
розвитку, широкий горизонт аналі�
зу;

— підхід до освіти як до проце�
су, що має самостійну цінність, як до
важливої складової загальної куль�
тури людства, а не лише як до умови
покращення продуктивних здібнос�
тей людей;

— визнання високої значущості
невиробничої діяльності жінок,
підтримання рівноправності жінки у
суспільстві та підвищення їх статусу;

— надання пріоритету тим секто�
рам, що сприяють підвищенню якості
життя, навіть якщо вони безпосеред�
ньо не впливають на виробництво
доходу (житлове виробництво, охо�
рона навколишнього середовища, са�
нітарія тощо);

— підтримка самореалізації й
розвитку індивіда не лише з боку
економічних та фінансових інсти�
тутів, а й з боку неурядових, гро�
мадських організацій, закладів куль�
тури, церкви тощо.

ВИСНОВКИ
Виходячи з "людиноцентристсь�

кої" ідеї   побудови моделі суспільства,
у якій людина є частиною природи, і
аналізу реальних тенденцій кількісно�
якісного зростання потреб населення
в інтенсифікації соціальних процесів,
можна зробити висновок про об�
'єктивно зумовлену зміну пріоритетів
суспільного розвитку. Саме тому ос�
новою відтворювальних процесів,
їхньою рушійною силою, а головне —
кінцевою метою повинне стати розши�
рене відтворення фізично здорової,
творчо активної, вільної й політично
рівноправної особистості.

Грунтуючись на викладеному
вище, державна політика України
щодо  розвитку регіонального комп�
лексу, забезпечення соціальної ефек�
тивності його функціонування та ра�
ціонального природокористування
повинна формуватися з врахуванням
передусім задоволення потреб люди�
ни, тобто орієнтуватися на практич�
ну реалізацію пріоритетів особистіс�
ного начала як основи добробуту сус�
пільства; на екологізацію господарю�
вання, у тому числі на розумну пол�
ітику ресурсоспоживання; у сфері
матеріального виробництва й соц�
іальної сфери — на примат випуску
товарів народного споживання й по�
слуг, що сприяють комфортності
життєдіяльності й інтелектуалізації
праці всіх верств населення, на прак�
тичний розвиток напрямів, що спри�
яють інформованості й творчій актив�
ності особистості, забезпечують
підвищення її соціального статусу.
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