
 

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

 

Кафедра теорії та методики фізичної культури 

 

 

 

Павлова Ю. О. 

 

 

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДОРОВ’Я ТА ЯКОСТІ ЖИТТЯ 

УКРАЇНСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ В КОНТЕКСТІ ЗАГАЛЬНИХ 

СВІТОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ 

Лекція з навчальної дисципліни  

«ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ» 

Для студентів спеціальності 014 Середня освіта (фізична культура) 

(спеціалізація «Фізична культура») 

 

 

 

 

“ЗАТВЕРДЖЕНО” 

на засіданні кафедри теорії та  

методики фізичної культури 

„30” серпня 2018 р. протокол № 1 

Зав. каф _____________ І. Р. Боднар 

  



 

Загальна характеристика здоров’я та якості життя українського 

населення в контексті загальних світових тенденцій 

Поняття якості життя та здоров’я. Моделі якості життя (Фельце і Пері, 

Торонтська, ВООЗ). Значення здоров’я в структурі якості життя населення. Роль 

здоров’я у становленні високої якості життя населення. Пріоритетні напрями 

програми ЄС «Здоров’я – 2020». Неінфекційні хвороби як основна причина 

захворюваності та смертності в світі. Причини низької тривалості життя в 

Україні та світі. Характеристика параметрів якості життя українського 

населення. Особливості оцінювання якості життя осіб різного віку відповідно до 

міжнародних стандартів. 

 

Поняття якості життя. 

Якість життя – комплексне поняття, що перебуває в процесі розвитку, його 

активно використовують у різних галузях науки. Якість життя – це запозичений 

та перекладений з іноземної мови термін, тому відповідних роз’яснень у 

“Словнику сучасної української мови” немає. Натомість в “Оксфордському 

словнику англійської мови” (Oxford English Dictionary) зазначено, що якість 

життя – це міра здоров’я, комфорту і щастя, що відчуває особа або група осіб; 

Більша частина визначень якості життя в науковій літературі має загальний 

характер – “усвідомлення людиною власного благополуччя”, “задоволення чи 

незадоволення власним життям”, “відчуття щастя чи нещастя”  або “задоволення 

життям і особистим благополуччям”. 

 

ВООЗ, 1995 Сприйняття людиною себе в житті в контексті культури та 

системи цінностей, залежно від власної мети, очікувань і 

стандартів 

 

 

Моделі якості життя. Поняття “якість життя” містить як кількісні, так і 

якісні параметри, об’єктивні й суб’єктивні характеристики умов життя та 

діяльності індивіда.  

 

Таблиця 1. Об’єктивні і суб’єктивні індикатори якості життя 

Об’єктивні Суб’єктивні 

Тривалість життя Відносини в соціумі 

Дитяча смертність Соціальна справедливість 

Рівень злочинності Почуття безпеки 

Рівень безробіття Почуття щастя 

Рівень бідності Задоволеність власним життям 

Валовий внутрішній продукт Задоволеність роботою 

Відносна кількість школярів Стосунки з рідними 

Тривалість робочого тижня Хобі, громадська активність 

 

На думку Д. Фельце та Дж. Перри, якість життя складається з 6 доменів та 

14 субдоменів, які можна аналізувати за допомогою об’єктивних і суб’єктивних 



 

показників. У цій багатокомпонентній структурі виокремлено матеріальне, 

фізичне, соціальне, емоційне та професійне благополуччя (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Просторова структура якості життя, пов’язаної зі здоров’ям  

 

У Торонтській моделі врахововано особисті досягнення індивіда, його 

активність, задоволеність життям, здатність користуватися наявними благами і 

можливостями (University of Toronto, 2004). У якості життя виокремлено три 

домени – “Існування”, “Належність” та “Становлення”. Складовими частинами 

“Існування” є фізичне буття (фізичне здоров’я, особиста гігієна, харчування, 

фізична активність, здатність виконувати повсякденну роботу тощо), психічне 

буття (психічне здоров’я, почуття, самоповага, самоконтроль), духовне буття 

(особисті цінності та стандарти, духовні вірування). “Належність” відображає 

зв’язок індивіда з навколишнім світом, підструктурами цього домену є фізична 

належність (дім, робота, навчальна установа, найближчі сусіди та громада) та 

громадська належність (діяльність соціальних служб та закладів охорони 

здоров’я, ефективність освітніх і рекреаційних програм, участь у громадських 

подіях, рівень суспільної активності). “Становлення” – це досягнення та 

реалізація власних завдань та бажань. У цьому домені можна виокремити 

прикладну діяльність (активність вдома, у навчальному закладі, на роботі, 

волонтерство), рекреацію (види активності, що сприяють відпочинку та 

зниженню рівня стресу), а також особисте зростання та розвиток (активність, 

спрямована на самовдосконалення та на пристосування до умов середовища). 

Всесвітня організація охорони здоров’я виокремлює такі компоненти 

якості життя: 

1) фізичне благополуччя (рівень енергійності, відчуття втоми чи болю, 

якість сну та відпочинку); 

2) психічне благополуччя (здатність концентрувати увагу на предметі, 

зберігати інформацію у пам’яті, здатність до логічного мислення, 

емоційна врівноваженість, контроль над негативними емоціями, 

здатність до радості тощо); 

3) суспільне благополуччя (стосунки з іншими, адекватне сприйняття 

соціальної реальності, адаптація до фізичної і суспільної сфер, 

виконання суспільно корисної праці, відповідальність перед іншими, 



 

альтруїзм); 

4) духовне благополуччя (релігія, особисті переконання);  

5) навколишнє середовище (безпека навколишнього середовища, рівень 

забруднення довкілля, доступність та якість медико-соціального 

обслуговування, можливість навчатися і підвищувати свою 

кваліфікацію, забруднення навколишнього середовища, клімат); 

6) автономність (рівень щоденної активності, працездатність, залежність 

від терапії та фармакологічних препаратів). 

 

 

Роль здоров’я у становленні якості життя населення 

Здоров’я і хворобу важко охарактеризувати лише з погляду анатомічних, 

фізіологічних чи психологічних ознак, їх можна вивчати як реакцію індивіда на 

дію певних чинників та його здатність реагувати у формі, прийнятній для нього 

і певної соціальної групи. На сьогодні відомо понад 100 визначень здоров’я, 

проте їх не можна вважати за абсолютні, а лише як відносні. Усі визначення 

здоров’я можна поділити на три різновиди – згідно з першим, важливим є 

загальне благополуччя, другим – відсутність захворювань, третім – здатність 

виконувати соціальні ролі. Попри те, що залежно від соціально-демографічних 

та культурних чинників існують значні відмінності в тлумаченні цього поняття, 

як обов’язковий елемент використано такі словосполучення, як відсутність 

захворювань, поведінка, функціонування, фізична підготовленість, енергійність, 

соціальні стосунки.  

Визначення здоров’я, запропоноване ВООЗ, сьогодні критикують як 

утопічне та нереальне. Серед основних аргументів – наявність постійних скарг 

населення і навпаки наявність симптомів захворювання без скарг, ігнорування 

зв’язків індивіда з навколишнім середовищем, а саме того, що саме життя часто 

набуває форми боротьби. 

Розуміння здоров’я суттєво залежить від віку, статі, рівня освіти, 

культурного розвитку, соціально-економічного становища. Відомо, що на 

здоров’я впливають різні чинники, зокрема на 20 % – спадковість, на 20 % – стан 

навколишнього середовища, на 10 % – медичних послуг, щонайменше 50 % 

залежить від способу життя людини. Оцінка здоров’я залежить і від 

матеріального становища респондента. Якщо рівень матеріального забезпечення 

низький, то респонденти оцінюють свій стан здоров’я негативно та вважають, що 

не можуть його змінити на краще.  

Здоров’я – одне з найважливіших соціальних завдань. Згідно з 

опитуванням, яке проведено у Великій Британії, здоров’я своє та близьких є на 

3–4 місці серед усіх складових частин якості життя. Проте необхідно 

враховувати, що пріоритети різних вікових груп можуть відрізнятися. Так, 

наприклад, соціальні стосунки та робота важливі для дорослих, проте для осіб 

після 65 років основне значення має здоров’я. Також серед осіб з поганим станом 

здоров’я цей домен був згаданий як найважливіший, що узгоджується з теорією 

відносної деривації, за якою люди найчастіше цінують та прагнуть того, що 

втратили. Якщо особа старшого віку проживає в спеціалізованому закладі, 

першочергове значення мають стан здоров’я, залежність від сторонньої 



 

допомоги, низький рівень соціальної активності, відсутність контролю за 

власним життям. 

Опитано 4 000 осіб, які звернулися до медичного центру в Лотарингії, та 

підрахували, які фрази для означення здоров’я вони вживають найчастіше. 

Виявлено, що опитані використали понад 400 разів фрази “відсутність хвороб”, 

“хороша фізична форма”, “психічна рівновага”, “задоволення від життя”. Таким 

чином, пацієнти найчастіше зіставляли здоров’я з гігієною, умовами життя, 

добрим самопочуттям, належною фізичною підготовленістю, відсутністю болю, 

можливістю виконувати різну роботу, удачею тощо.  

Під час Британського національного опитування, яке проводили для 

вивчення здоров’я і здорового способу життя населення, було проаналізовано 

9 003 відповіді. Виявлено, що жінки розуміють здоров’я як “ніколи не хворіти”, 

“ніколи не звертатися до лікаря”, “бути потрібною, сильною, енергійною, 

фізично активною”, “мати здорові звички” (наприклад, не курити, піклуватися 

про здоров’я, гуляти на свіжому повітрі), “бути здатною працювати”, “бути 

соціально активною”. Натомість чоловіки, незалежно від віку, пов’язували 

здоров’я з силою, енергійністю, фізичною активністю, відсутністю захворювань 

і звернень до лікаря, здоровими звичками, можливістю працювати, соціальною 

активністю. “Бути здоровим”, на думку опитаних чоловіків та жінок, – це, 

передусім, певне психологічне відчуття, що з усім можеш впоратися, почуття 

щастя, високий рівень фізичної активності та працездатності, відсутність 

захворювань та потреби звертатися за допомогою до медичних працівників. 

 

Пріоритетні напрями програми ЄС «Здоров’я – 2020». 

Завдання програми “Здоров’я – 2020” активно реалізовують країни, які є 

членами ВООЗ Європейського регіону. Так, наприклад, в Албанії, Латвії та Литві 

розроблено національні стратегії розвитку охорони здоров’я з урахуванням 

завдань “Здоров’я – 2020”, уряд Туреччини розробляє стратегії корекції 

соціальних та поведінкових чинників ризику. У Данії та Швеції програму 

впроваджено спільно з проектом “Здорові міста”. В Ірландії та Ізраїлі 

запропоновано стратегії підвищення благополуччя населення, що передбачають 

створення сприятливого середовища для здорового способу життя та рівний 

доступ до охорони здоров’я. Поліпшення якості життя та здоров’я громадян 

визначено основним стратегічним завданням також і уряду України, а основний 

пріоритет цієї програми – подолати неінфекційні захворювання. 

 

Неінфекційні хвороби – основна причина захворюваності та смертності у 

світі. Україна, згідно з класифікацією ВООЗ, належить до країн класу “С” 

Європейського регіону, для неї характерна висока смертність серед дорослого 

населення, постійне зниження середньої тривалості життя, тоді як загалом у 

Європейському регіоні ці показники постійно поліпшуються. За останнє 

десятиліття народжуваність зменшилася на 35 %, смертність збільшилася на 

18,6 %. Така тенденція характерна для багатьох країн світу (Білорусі, Болгарії, 

Греції, Естонії, Італії, Латвії, Литви, Молдови, Російської Федерації, Румунії, 

Словенії, Чехії, Швеції тощо), проте саме в Україні відбувається пришвидшене 

скорочення чисельності населення. 



 

Більшість смертей в Україні (86 %) спричинені неінфекційними 

захворюваннями, зокрема хворобами системи кровообігу (66,6 % від загальної 

кількості померлих), онкозахворюваннями (12,7 %), захворюваннями органів 

травлення (3,8 %) та дихання (2,8 %). Показники смертності від захворювань 

серцево-судинної системи в Україні найвищі серед європейських країн. На 

сьогодні кожний п’ятий українець хворіє на артеріальну гіпертонію. Серйозною 

проблемою також є високий рівень захворюваності на туберкульоз, ВІЛ/ СНІД, 

хвороби що передаються статевим шляхом. Захворюваність на туберкульоз 

збільшилася за 10 років у 1,9 раза та становить 68,1 випадку на 100 тис. 

населення. В осіб літнього віку найчастіше діагностують хронічні захворювання 

серцево-судинної та опорно-рухової систем, порушення роботи сенсорних 

систем, а також психічні розлади (депресія, старечі деменції) 

 

Причини низької тривалості життя в Україні та світі. Неінфекційні 

захворювання (серцево-судинні хвороби, діабет, рак, хронічні захворювання 

легень) – це наслідки нездорового способу життя, зокрема, нераціонального 

харчування, куріння, зловживання алкоголем, низького рівня фізичної 

активності. У країнах з високим рівнем життя 31,4 % мешканців не займаються 

фізичною культурою та спортом у вихідні дні, 29,6 % споживають щонайменше 

три овочі щоденно, 24,3 % страждають від ожиріння, 8,3 % – курять, 94 % – 

використовують медичні препарати для зниження артеріального тиску. 

На тривалість життя українців суттєво впливає куріння та вживання 

алкоголю. На початку ХХІ ст. в Україні було зареєстровано понад 700 тис. осіб, 

які страждають від алкоголізму. На сьогодні споживання спиртних напоїв у 

нашій країні залишається на дуже високому рівні – 15,6 л чистого спирту на 

особу щорічно (для порівняння у Франції – 13,7 л, Греції – 10,8 л, Італії – 10,7 л, 

Великобританії – 13,4 л). Варто зазначити, що показник, вищий за 8 л, свідчить 

про загрози для нації, її виродження. Щороку 115 000 українців помирає від 

захворювань, пов’язаних з курінням, зокрема на такі випадки серед чоловіків 

віком 35–69 років припадає 40 %. 

Низький рівень фізичної активності – причина 6 % смертей щорічно, що 

як абсолютний показник становить 3,2 млн випадків, зокрема на країни з 

невисоким та середнім доходом припадає 2,6 млн випадків. 

Згідно зі статистичними даними ВООЗ, невисокий рівень фізичної 

активності – причина кожного четвертого випадку діабету другого типу та 

кожного третього ішемічного захворювання серця. За підрахунками лише 

2013 року малорухливий спосіб життя спричинив збільшення кількості осіб, які 

хворіють на діабет, на 5 % у Китаї, на 9,3 % – в Індії, 12,9 % – у Мексиці, 18,9 % 

– у Саудівський Аравії, 4,3 % – у Великій Британії.  

 

Характеристика параметрів якості життя українського населення.  
Задоволеність та відчуття щастя характеризують якість життя, а також 

дають змогу комплексно оцінити економічну, політичну та соціальну ситуацію в 

державі. За результатами соціологічного опитування 2011 року українські 

громадяни незадоволені власним життям – за 10-бальною шкалою отримано 

оцінку 4,82 бала. Жителі країн Організації економічного співробітництва і 



 

розвитку (ОЄСР) задоволені власним життям на 6,6 бала, в Греції, Португалії, 

Туреччині та Угорщині цей загальний показник становить 5,6 бала, більш високі 

значення характерні для Данії та Швейцарії. Між показниками чоловіків і жінок 

суттєвих відмінностей немає, проте особи з вищим освітнім рівнем дають вищу 

оцінку. Україна за цим показником наближається до країн, які переживають 

періоди кризи. Критичними можна вважати оцінки, що відображають рівень 

свободи в суспільстві та можливість захисту своїх прав – роботою уряду українці 

задоволені на 2,25 бала, демократією – 3,17 бала.  

На першому місці для українців є матеріальні цінності (дохід), що 

забезпечують життєдіяльність людини. Найважливіші цінності з приватної 

сфери: здоров’я – 4,74 бала (за п’ятибальною шкалою), сім’я – 4,72 бала, діти – 

4,67 бала, добробут – 4,55; публічної сфери: рівні можливості для всіх – 

4,07 бала, сприятлива морально-психологічна ситуація – 4,01 бала, рівність – 

3,92 бала, незалежність України – 3,91 бала. Згідно з індексом “Краще життя” у 

більшості країн Європейського Союзу, США, Канаді та Мексиці найвищою 

цінністю жителі вважають здоров’я, в Румунії – освіту, Молдові – роботу, 

Словенії та Грузії – навколишнє середовище. 
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