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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ДОБРОБУТУ ЛЮДИНИ 

 

В статті проаналізовано основні теоретичні аспекти категорії добробут людини. Розкрито зміст добробуту 

населення. Визначено основні підходи до категорії добробут людини. Визначено, що рівень добробуту та процес 

його формування залежить від різних факторів, а саме: соціальних; економічних; культурних; правових. З’ясовано, 

що формування добробуту людини можна визначити як забезпеченість населення необхідними матеріальними, 

духовними благами та умовами, що задовольняють їх певні потреби. Добробут залежить не лише від соціальних та 

економічних факторів, а й від культурних та політичних, які впливають на нього системно. Соціальні аспекти 

здатні забезпечити якість життя людини у соціумі, економічні – відображають розвиток людини з боку 

економічних показників, політичні аспекти забезпечують положення особи в суспільстві і державі, що 

безпосередньо впливає на добробут громадянина, і культурні фактори, які допомагають зберегти культурно-

історичну спадщину та сприяють розвитку творчого потенціалу населення країни. 
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Постановка проблеми. Вивчення 

добробуту є актуальним у будь-які часи, 

особливо на сучасному етапі, коли центром 

дослідження економічних проблем стає 

людина та використання й розвитку її 

потенціалу. Зараз можна спостерігати постійно 

зростаючу кількість міжнародних і 

національних організацій, які займаються 

розробкою підходів для вимірювання 

добробуту. Зростаючий попит на дослідження 

в даній сфері пояснюються і наслідками 

світової фінансової кризи, і постійно-

зростаючою нерівністю в світі, і посиленням 

глобалізаційних впливів на розвиток економік 

країн, і нарешті політичними і соціально-

економічними проблемами, які постійно 

посилюються безпосередньо в нашій країні.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Категорію добробуту останнім часом в своїх 

дослідженнях вивчають як зарубіжні, так і 

вітчизняні науковці, а саме Долан П., Спенс 

П., Лібанова Е., Новікова О., Грішнова О, 

Семикіна М., Цимбалюк Н., Гриценко О. та 

інші. 

Мета дослідження полягає у визначенні 

ключових теоретичних аспектів категорії 

добробут людини. 

Виклад основного матеріалу. Суспільний 

добробут населення розглядається як сфера 

життєдіяльності людей, пов’язана із 

задоволенням їх матеріальних та духовних 

потреб. Поняття добробут можна визначити як 

забезпеченість населення необхідними 

матеріальними і духовними благами 

(товарами, послугами, умовами, що 

задовольняють їх певні потреби, тощо).  

Можна виділити п’ять основних підходів до 

визначення поняття «добробут», які є 

взаємодоповнюючими: 1. Об’єктивний список 

потреб або умов, які сприяють добробуту. 
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Добробут вимірюється в тому ступені, в якому 

ці потреби задовольняються. Зміст списку 

змінюється, але, як правило, включає такі 

елементи, як економічні ресурси, політичні 

свободи, здоров’я тощо. 2. Задоволення потреб 

є економічним підходом, який припускає 

раціональний вибір людини і використання 

нею своїх ресурсів для задоволення бажань і 

потреб. Тому доход може бути використаний в 

якості засобу для визначення добробуту 

людини, оскільки добробут буде 

максимальним, коли людина мають більший 

доход, за допомогою якого вони можуть 

задовольнити свої переваги. 3. Оціночний 

підхід ґрунтується на оцінці наскільки добре 

живуть люди. Оцінка індивідом свого життя в 

літературі розглядається як «суб’єктивний 

добробут» (subjective well-being (SWB)), яке є 

загальним терміном для позначення того, що 

ми відчуваємо і думаємо про наше життя. 4. 

Гедоністичний підхід (гедонізм від греч. ηδονή 

- насолода) також фокусує свою увагу на 

суб’єктивному добробуті, прирівнюючи його 

на щастя, і формально визначає його як баланс 

між задоволенням і болем. 5. Підхід 

«можливостей і функціонування», або эвде- 

моністичний підхід (эвдемонизм від греч. 

ευδαιμονία - процвітання) робить акцент на 

психологічній стороні добробуту, яке 

визначається самореалізацією людини та 

наповненістю життєвою енергією. 

Рівень добробуту та процес його 

формування залежить від різних факторів, 

візьмемо до уваги такі аспекти: соціальний; 

економічний; культурний; правовий. 

Соціальний фактор формування добробуту 

населення, передбачає в першу чергу вивчення 

потреб та їх задоволення з боку соціальної 

складової. Як відомо, потреби людей 

різноманітні та безмежні, при чому поряд з 

матеріальними існують потреби духовні й 

соціальні. Останні формуються відповідно до 

культурного рівня і особистості індивіда. 

Зростання рівня життя створює можливості та 

матеріальну базу для поліпшення добробуту 

людини. Останнє не обмежується лише рівнем 

споживання товарів і послуг, а виступає 

узагальнюючою характеристикою результатів 

розвитку суспільства і включає в себе такі 

показники: середню тривалість життя на-

селення; рівень захворюваності; умови й охо-

рона праці; рівень освіти населення; рівень ме-

дичного обслуговування; стан навколишнього 

середовища; ступінь соціальної захищеності 

населення; свобода вибору людини. 

Важливими аспектами формування 

добробуту людини є динаміка стану населення 

за такими параметрами: народжуваність; 

захворюваність; смертність; середня 

тривалість життя. 

Ці показники можна також віднести до 

показників, що характеризують якість життя 

населення.  

До інтегральних показників якості життя 

відносяться: 

 індекс розвитку людського потенціалу, 

що розраховується, як середнє арифметичне 

трьох індексів: очікуваного довголіття 

населення, рівня освіти та рівня життя (ВНП) в 

доларах США [1]; 

 індекс інтелектуального потенціалу 

населення, що відображає рівень освіти 

населення та стан науки в країні, він враховує 

рівень освіти дорослого населення, питому 

вага студентів у загальній чисельності 

населення, частку витрат на освіту у ВВП, 

питому вагу зайнятих у науці, питому вагу 

витрат на науку у ВНП [2]; 

 коефіцієнт життєздатності населення, 

що характеризує можливості збереження 

генофонду, інтелектуального розвитку 

населення в умовах проведення конкретної 

соціально-економічної політики, здійснюваної 

на момент обстеження в країні, цей коефіцієнт 

визначається за п'ятибальною шкалою. Нижче 

1,5 балів означає кризове становище, падіння 

рівня і якості життя до тієї межі, за якою 

починається вимирання населення [3].  

До економічного аспекту формування доб-

робуту людини належать ресурси, що ство-
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рюються у сфері виробництва. Вони призна-

чені для задоволення потреб населення. Ре-

сурси для споживання як результат виробниц-

тва споживчих благ та послуг є джерелом доб-

робуту. Вони визначаються величиною вироб-

леного суспільством національного доходу. 

Вироблення суспільством національного 

доходу передбачає доступність споживчих 

благ та характеризується рівнем і структурою 

споживання. Тому, наступним суттєвим 

аспектом формування суспільного добробуту є 

умови і механізми розподілу, які знаходять 

своє вираження в диференціації оплати праці 

та доходів населення, в реальному споживанні 

та ступені задоволення потреб сімей, в 

майновій та житловій забезпеченості різних 

груп і верств населення.  

У перелік інтегральних індикаторів рівня 

добробуту населення входять: реальні доходи 

на душу населення; реальна заробітна плата; 

доходи від вторинної зайнятості і реалізації 

продукції особистого підсобного 

господарства; дивіденди, відсотки за 

вкладами; пенсії, допомоги, стипендії. 

З їх допомогою вивчаються і 

прогнозуються рівень, динаміка і структура 

доходів, які прямо впливають на добробут 

населення. 

Ще орієнтуються на такий показник як 

реальна заробітна плата  складова частина 

реальних доходів, яка визначається шляхом 

ділення номінальної (нарахованої) заробітної 

плати на індекс споживчих цін. 

Наступним показником можна виокремити 

розмір людського капіталу на душу населення, 

він відображає рівень витрат держави, 

підприємств і громадян на освіту, охорону 

здоров'я та інші галузі соціальної сфери в 

розрахунку на душу населення. Чим вищий 

рівень економічного розвитку, тим більшим є 

рівень людського капіталу і його питома вага в 

структурі всього капіталу. До індикаторів 

добробуту людини також належать: 

 рівень економічної активності 

населення (рівень безробіття, міграція 

населення та її причини); 

 рівень фінансування соціальної сфери 

(частка витрат на освіту, науку, охорону 

здоров'я, екологію); 

 рівень соціальної напруженості (участь 

у страйках, динаміка злочинності, тіньова 

економіка). 

Культурний аспект формування добробут 

людини включає в себе умови та фактори, які 

створюють можливості для членів суспільства 

бути здоровими, освіченими, творчо 

активними, підприємливими, користуватися 

самоповагою та правами людини, а також 

передбачає значне розширення можливостей 

вибору для людини [4]. 

На думку дослідника культурної політики 

О.Гриценка [5], роль культури як складника 

людського розвитку повинна суттєво зрости 

внаслідок розвитку чотирьох напрямків, що 

сприятимуть радикальному піднесенню цієї 

ролі, а саме: 

 збереженню культурно-історичної 

спадщини; 

 забезпеченню доступу до культурних 

надбань та участі у культурних практиках усіх 

членів суспільства; 

 розвитку творчого потенціалу 

суспільства; 

 сприянню культурному різноманіттю 

шляхом задоволення культурних потреб і 

реалізації культурних цілей всіх груп 

населення. 

Згідно з даними напрямками культурний 

аспект добробуту людини має сприяти  

створенню, розповсюдженню та популяризації 

творів літератури та мистецтва, збереженню та 

використанню культурних цінностей, 

естетичному вихованню, організації 

спеціальної освіти, відпочинку і дозвілля 

громадян. Серед названих видів діяльності 

особливе місце також займає естетичне 

виховання. Держава виступає гарантом прав 

людини у відповідних напрямках та формах 
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культурної діяльності, забезпечуючи доступ до 

надбань вітчизняної і світової культури, також 

створює необхідні умови для індивідуальної та 

колективної художньої творчості. 

Важливим компонентом будь-якої правової 

системи  у країні є інститут прав і свобод лю-

дини. Питання про права людини є складовою 

проблеми фактичного положення особи в 

суспільстві і державі, що безпосередньо 

впливає на добробут громадянина. 

Суб’єктивні права є джерелом їх 

конституювання і забезпечують людині [6]:  

– свободу поведінки в рамках, 

встановлених законом; 

– можливість користуватися певними 

соціальними благами; 

– повноваження здійснювати певні дії і 

вимагати відповідних дій від інших людей; 

– можливість звернутися до суду для 

захисту порушених прав.  

Основними формами реалізації прав 

людини має бути, перш за все використання та 

дотримання правових норм громадянами, 

виконання індивідом своїх юридичних 

обов’язків, що полягає в здійсненні 

передбачених законом дій, також до цих форм 

належить пасивна поведінка громадянина, 

зобов’язаного не порушувати своїми діями 

встановлених законом правових заборон, що 

безпосередньо впливає на формування 

добробуту інших громадян, і заключною 

формою має стати дія органів державної 

влади, в обов’язок яких входить захищати 

інтереси громадян шляхом використання 

норм, що закріплюють їх права. 

Висновки та пропозиції. Отже, 

формування добробуту людини можна 

визначити як забезпеченість населення 

необхідними матеріальними, духовними 

благами та умовами, що задовольняють їх 

певні потреби. Добробут залежить не лише від 

соціальних та економічних факторів, а й від 

культурних та політичних, які впливають на 

нього системно, тобто разом. Соціальні 

аспекти здатні забезпечити якість життя 

людини у соціумі, економічні – відображають 

розвиток людини з боку економічних 

показників (ВНП, економічна активність 

населення, розмір людського капіталу на душу 

населення, тощо), політичні аспекти 

забезпечують положення особи в суспільстві і 

державі, що безпосередньо впливає на 

добробут громадянина, і культурні фактори 

допомагають зберегти культурно-історичну 

спадщину та сприяють розвитку творчого 

потенціалу населення країни. 
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Гунько В.И., Мендоса Я.В. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

В статье проанализированы основные теоретические аспекты категории благополучие человека. Раскрыто 

содержание благосостояния населения. Определены основные подходы к категории благополучие человека. 

Определено, что уровень благосостояния и процесс его формирования зависит от различных факторов, а именно: 

социальных; экономических; культурных; правовых. Установлено, что формирование благополучия человека можно 

определить как обеспеченность населения необходимыми материальными, духовными благами и условиями, 

удовлетворяющими их определенные потребности. Благосостояние зависит не только от социальных и 

экономических факторов, но и от культурных и политических, которые влияют на него системно. Социальные 

аспекты способны обеспечить качество жизни человека в социуме, экономические - отражают развитие человека со 

стороны экономических показателей, политические аспекты обеспечивают положение личности в обществе и 

государстве, что непосредственно влияет на благосостояние гражданина, и культурные факторы, которые помогают 

сохранить культурно-историческое наследие и способствуют развития творческого потенциала населения страны. 

Ключевые слова: благосостояние человека, социальные факторы благосостояния, экономические факторы 

благосостояния, культурные факторы благосостояния, правовые факторы благосостояния. 

 

Gunko V.I., Mendosa Y.W.  

THEORETICAL ASPECTS OF HUMAN WELFARE 

In the article the basic theoretical aspects of human welfare category are analyzed. The content of welfare is revealed. The 

main categories of approaches human welfare are determined. Was determined that the level of welfare and the process of its 

formation depend on various factors, namely social; economic; cultural; legal. Was found that the formation of well-being can 

be defined as providing the population with necessary material, spiritual values and conditions that satisfy their specific needs. 

Prosperity depends not only on social and economic factors but also on cultural and political, that influence it systematically. 

Social aspects are able to provide the quality of life in society, economic ones reflect human development with the economic 

indicators, political aspects provide a status of the individual in society and the state, which directly affects the well-being of 

citizens, and cultural factors that help to preserve cultural heritage and promote development of creative potential of the 

population. 

Keywords: human prosperity, social well-being factors, economic factors of prosperity, welfare cultural factors, legal factors 

of prosperity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


