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УДК 65.000.7:331.101.3
Журавель О. В., Міхляєв М. О. Адаптація теоретичних засад у визначенні поняття «якість життя»  

до мотивації управлінського персоналу промислового підприємства
У статті проаналізовано адаптивність теоретичних засад у визначенні поняття «якість життя» до мотивації управлінського персоналу 
промислового підприємства. Визначено наявність мотиваційних ознак в освітлених підходах учених до тлумачення поняття «якість життя». 
Охарактеризовано якість життя виробничого персоналу як базову умову забезпечення соціальної безпеки підприємства, що має находити відо-
браження в сучасній інтерпретації поняття. Розроблено узагальнену схему трансформації та вдосконалення існуючих теоретичних підходів у 
визначенні поняття «якість життя», яка включає такі основні елементи: вхідні дані, аналіз, трансформація, посилення та інтервенція, вдо-
сконалення. Запропоноване вдосконалене визначення дефініції «якість життя» як інтегрального мотиваційного поняття взаємодії працівника 
та промислового підприємства, а саме: це сукупність індивідуальних потреб підприємства, які воно мотивовано отримувати та розвивати в 
процесі взаємодії з управлінським персоналом на засадах співробітництва.
Ключові слова: мотивація персоналу, якість життя, самоствердження, моральне заохочення, матеріальне заохочення.
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УДК 65.000.7:331.101.3
Журавель Е. В., Михляев М. А. Адаптация теоретических основ  

в определении понятия «качество жизни» к мотивации  
управленческого персонала промышленного предприятия

В статье проанализирована адаптивность теоретических основ 
в определении понятия «качество жизни» к мотивации управлен-
ческого персонала промышленного предприятия. Выявлено наличие 
мотивационных признаков в освещенных подходах ученых к толкова-
нию понятия «качество жизни». Охарактеризовано качество жизни 
производственного персонала как базовое условие обеспечения соци-
альной безопасности предприятия, которое должно находить от-
ражение в современной интерпретации понятия. Разработана обоб-
щенная схема трансформации и совершенствования существующих 
теоретических подходов в определении понятия «качество жизни», 
которая включает следующие основные элементы: входные данные, 
анализ, трансформация, усиление и интервенция, усовершенствова-
ние. Предложено усовершенствованное определение дефиниции «ка-
чество жизни» как интегрального мотивационного понятия взаимо-
действия работника и промышленного предприятия, а именно: это 
совокупность индивидуальных потребностей предприятия, которые 
оно мотивировано получать и развивать в процессе взаимодействия 
с руководством предприятия на основе сотрудничества.
Ключевые слова: мотивация персонала, качество жизни, самоут-
верждение, моральное поощрение, материальное поощрение.
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Zhuravel O. V., Mikhlyayev M. O. The Adaptation of Theoretical Bases  

in the Definition of the Concept of «Quality of Life» to Motivation  
of Management Staff of Industrial Enterprise

The article analyzes the adaptability of theoretical bases in the definition of 
concept of «quality of life» to motivation of management staff of industrial 
enterprise. Presence of motivational attributes is identified in the considered 
approaches of scholars to interpretation of the concept of «quality of life». 
The quality of life of production staff is characterized as a basic condition of 
ensuring social security of enterprise, which should be reflected in the mod-
ern interpretation of the concept. A generalized scheme of transformation 
and improvement of existing theoretical approaches in defining of «quality 
of life» has been elaborated, which includes the following basic elements: in-
put data, analysis, transformation, strengthening and intervention, improve-
ment. An improved definition of «quality of life», being an integral motiva-
tional concept of interaction between an employee and an industrial enter-
prise has been proposed as follows: this is an aggregate of individual needs of 
the enterprise, which it is motivated to receive and develop in the process of 
interaction with the management of enterprise on the basis of cooperation.
Keywords: staff motivation, quality of life, self-affirmation, moral encourage-
ment, material encouragement.
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Ситуація в Україні характеризується радикаль-
ними політичними перетвореннями, економіч-
ними змінами, динамічними інноваційними та 

евроінтеграційними процесами в господарчих сферах 
діяльності, зростанням конкуренції. Трансформуван-
ня ринкових відносин в Україні окреслює актуальність 
євроінтеграційних стратегій виживання та розвитку 
для підприємств і підприємців. Наявність зазначених 
факторів вимагає: а) змін і вдосконалення механізмів 
впливу на сучасний управлінський персонал; б) наяв-
ності адаптивних підходів до мотивації управлінсько-
го персоналу як основного інструментарію побудови 
сучасним українським підприємством бізнес-процесів 
на сучасних європейських цінностях, як умови успіш-
ної співпраці з європейськими партнерами; в) вміння 
конкурувати за персонал на європейському рівні. Це 
обумовлює необхідність розробки нових, сучасних за-
ходів, одним із яких є побудова мотиваційних комп-
лексів, які є симбіозом самоствердження, матеріаль-
ного та морального заохочення, що, своєю чергою, по-
требує відповідного сучасного понятійного апарату, а 
саме: залучи та використовувати в мотиваційній теорії 
таке інтеграційне поняття, як «якість життя». 

Теоретико-методологічні, методичні та прак-
тичні витання категорії «якість життя» протягом ба-
гатьох лет досліджували такі вчені, як: І. Бестужев- 
Лада, І. Гукалова, В. Дробишева, І. Жук, М. Кизим, 
Л. Ноздріна, О. Субетто, А. Ткачов, О. Тодоров,  
Н. Щитова. До їх важливих досягнень варто віднести 
розробку і розвиток теорії та механізмів цієї складної 
категорії, дослідження її процесів, накопичення зна-
чного практичного і теоретичного досвіду.

Однак умови господарювання схильні до змін 
під впливом часу, економічних та політичних подій, 
технічного та технологічного прогресу, що формує 
сучасні потреби промислових підприємств в адап-
тивних методичних підходах до вирішення питань 
мотивації персоналу. Визначене обґрунтовує своє-
часність та важливість продовження наукових дослі-
джень у цій галузі щодо пошуку інтегральних теоре-
тичних заходів з мотивації. 

Метою статті є: а) освітлення підходів учених 
до визначення поняття «якість життя», б) визначен-
ня наявності мотиваційних ознак у понятті «якість 
життя»; в) запропонування заходів щодо адаптації 
поняття «якість життя» до сучасної теорії мотивації 
управлінського персоналу промислових підприємств.

Основні результати дослідження. Основні під-
ходи до визначення терміна «якість життя» в на-
укових джерелах у розрізі визначення присутності 
основних мотиваційних ознак: а) самоствердження; 
б) моральне заохочення; в) матеріальне заохочення 
узагальнено в табл. 1. 

Аналізуючи представлені в табл. 1 підходи до 
визначення поняття «якість життя», як перший за-
гальний висновок можемо відмітити, що жодне 
із запропонованих визначень не пристосовано до 

використання у сфері промислових підприємств,  
а зміст дефініції окреслює такі області як: простір і 
час; оцінка ступеня задоволення матеріальних по-
треб; об’єктивні умови існування; характеристика 
життя людей та життєдіяльності суспільства; соці-
ально-економічні параметри розвитку соціоекосис-
теми; теперішнє та майбутнє покоління; географічне 
середовище; можливості життя людини; життя лю-
дини; сенс буття цивілізації, держав, етносів, людства 
і людини. Таким чином, поняття «якість життя» по-
требує відповідного вдосконалення для ефективного 
використання в рамках промислового підприємства. 

Більшість підходів авторів [1–12] до визначен-
ня та трактування поняття «якість життя» несуть у 
своєму змісті опосередковану наявність ознак моти-
ваційних (стимулюючих) функцій: самоствердження, 
морального та матеріального заохочення, що обґрун-
товано складає потенціал «якості життя» як інтегро-
ваної мотиваційної категорій. 

Так, дослідниця І. Гукалова вважає, що якість 
життя населення «фіксує» здатність конкрет-
ного географічного середовища (економічно-

го, соціального, політичного, культурного) «конвер-
тувати» наявні на сьогодні й історично сформовані 
на певній території умови життя в характеристики 
самого населення через відповідний спосіб життя і 
здобутий на основі цього рівень життя [2]. У цьому 
визначенні середовище впливу надано в узагальню-
ючому форматі. Автору, на нашу думку, бракує кон-
кретики, тому вдосконалення рекомендується спря-
мовувати: по-перше, на аспект промислового підпри-
ємства – як сфери дії та застосування «якості життя»; 
по-друге, на фактор прояву інтегральної присутності 
дій трьох мотиваційних факторів: самоствердження, 
морального та матеріального заохочення. 

На думку В. Дробишевої та Б. Герасимова, якість 
життя – це інтегральна якісна характеристика життя 
людей, яка розкриває не тільки життєдіяльність та 
життєзабезпечення, але і життєздатність суспільства 
як цілісного соціального організму, його соціальні 
якості [3]. Ми згодні з авторами в тому, що «якість 
життя» – це поняття, яке має інтегральну властивість. 
Але далі автори зосереджується на розкритті чинни-
ків життєдіяльності та життєзабезпечення суспіль-
ства як цілісного соціального організму, без висвіт-
лення аспектів мотиваційних сил у розрізі управлін-
ського персоналу, що також потребує вдосконалення. 

На відміну від В. Дробишевої, Б. Герасимова [3] 
та І. Гукалової [2] вчені І. Бестужев-Лада [1] та Н. Щи-
това [9] дотримуються позиції, що «якість життя» –  
це категорія, яка базується на задоволенні матеріаль-
них потреб. Ми згодні з цим ствердженням, щоправ-
да, за таким уточненням: урахування у визначенні 
якості життя також моральних і духовних потреб в 
межах мотивації управлінського персоналу промис-
лового підприємства. 
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таблиця 1 

підходи щодо визначення «рівень життя» у наукових джерелах [1–11]

Автор(-и) Визначення

присутність у визначенні ознак їх 
адаптивності до мотивації:

самоствер- 
дження

моральне  
заохочення

матеріальне  
заохочення

1 2 3 4 5

І. Бестужев-Лада [1]

Визначає категорію «якість життя» як оцінку 
ступеня задоволення матеріальних потреб, 
що може бути виміряна за допомогою за-
стосування прийомів непрямої кваліфікації 
за різними шкалами, оскільки не піддається 
прямому кількісному вимірюванню

Присутнє опо-
середковано Відсутнє Присутнє

І. Гукалова [2]

Якість життя населення «фіксує» здатність 
конкретного географічного середовища 
(економічного, соціального, політичного, 
культурного) «конвертувати» наявні на 
сьогодні й історично сформовані на певній 
території умови життя в характеристики само-
го населення через відповідний спосіб життя і 
здобутий на основі цього рівень життя

Присутнє опо-
середковано Відсутнє Відсутнє

В. Дробишева,  
Б. Герасимов [3]

Якість життя – це інтегральна якісна харак-
теристика життя людей, яка розкриває не 
тільки життєдіяльність та життєзабезпечення, 
але і життєздатність суспільства як цілісного 
соціального організму, його соціальні якості

Присутнє опо-
середковано

Присутнє 
опосередко-
вано

Присутнє опо-
середковано

М. Кизим,  
В. Горбатов [4]

Під якістю життя розуміють категорію, яка 
відображає об’єктивні умови існування та 
їх оцінку на рівні суспільства й індивіда. Під 
рівнем життя населення розуміють ступінь 
його забезпеченості необхідними для 
життєдіяльності матеріальними й духовними 
благами, досягнутий рівень їх споживання та 
ступінь задоволення людей цими благами

Присутнє Присутнє Присутнє

Л. Ноздріна [5]

Визначає якість життя як категорію, що об’єд-
нує низку соціально-економічних параметрів 
розвитку соціоекосистеми та характеризує 
стан задоволення матері альних, соціальних 
та інших потреб теперішнього та майбутніх 
поколінь в умовах збереження навколиш-
нього середовища залежно від існуючих 
економічних тенденцій і розвитку

Присутнє Присутнє Присутнє

О. Субетто [6] 

Одна з основних категорій, через яку 
відбивається сенс буття цивілізації, держав, 
етносів, людства і людини, цільові функції 
соціальної та економічної політики. Якість 
життя уособлює собою синтез матеріальних 
і духовно-творчих сторін життя, рівень 
реалізації родових сил людини, його 
інтелекту, творчого сенсу життя

Присутнє опо-
середковано

Присутнє 
опосередко-
вано

Присутнє опо-
середковано

А. Ткачов,  
Є. Луценко [7] 

Це комплексне поняття, що зіставляється у 
просторі та часі й відображає ступінь задово-
лення матеріальних, культурних і духовних 
потреб людини, які оцінюються за рівнем 
задоволеності людиною свого життя за 
його власною суб’єктивною самооцінкою, 
і також вимірюване компетентними та 
інформованими спеціалістами за набором 
об’єктивних показників 

Присутнє Присутнє Присутнє
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1 2 3 4 5

О. Тодоров [8]

Комплексна інтегральна характеристика 
стану людини в різних системах, що виражає 
ступінь його соціальної свободи, можливо-
стей усебічного розвитку, сукупність культур-
них і духовних цінностей, представлених  
в його розпорядженні

Присутнє опо-
середковано

Присутнє 
опосеред- 
ковано

Відсутнє

Н. Щитова [9]
Рівень життя – це певна міра добробуту, 
головним чином матеріального стану насе-
лення

Присутнє опо-
середковано

Присутнє 
опосередко-
вано

Присутнє опо-
середковано 

Всесвітня організа-
ція охорони 
здоров’я [10]

Визначення людиною її місця в житті в кон-
тексті культури та системи цінностей, в яких 
вона живе, і у зв’язку з цілями, споді ваннями, 
стандартами та інтересами цієї людини

Присутнє опо-
середковано

Присутнє 
опосередко-
вано

Присутнє опо-
середковано

The Global 
Development 
Research Center 
(GDRC) [11]

Ступінь того, наскільки людина втілює 
важливі можливості свого життя. 
Можливості походять з шансів і обмежень, 
які кожна особистість має у своєму житті, 
і відображають взаємозв’язок особистих 
факторів і факторів навколишнього сере-
довища. Задоволення складається з двох 
елементів: власне відчуття задоволеності  
та досягнення деяких характеристик

Присутнє 
Присутнє 
опосередко-
вано

Присутнє опо-
середковано

Закінчення табл. 1

Своєю чергою, А. Ткачов і Є. Луценко [7], Л. Ноз-
дріна [5], О. Субетто [6] поділяють думку І. Бестуже-
ва-Лади [1] та Н. Щитової [9], що якість життя – це 
комплексне поняття, яке зіставляється у просторі та 
часі й відображає ступінь задоволення матеріальних 
потреб людини, але доповнюють цей фактор важли-
вістю врахування культурних і духовних потреб. Ми 
згодні з цим ствердженням, яке важливо враховува-
ти при розробці вдосконаленого визначення поняття 
«якість життя», адаптивного до використання в мо-
тивації саме управлінського персоналу промислового 
підприємства. 

Також важливо враховувати, що якість життя 
трудового персоналу є базовою умовою забезпечення 
соціальної безпеки підприємства, яка має знаходити 
відображення в сучасній інтерпретації поняття.

Соціальна безпека, передусім, передбачає за-
хист від загроз руйнування або криміналізації вну-
трішнього клімату промислового підприємства та 
деградації соціального аспекту господарської діяль-
ності як основи соціального добробуту. Це захист від 
ситуації, коли незрозуміло, як досягти добробуту, які 
соціальні цінності та ідеї можуть об’єднати колектив 
промислового підприємства, які соціальні норми ви-
значають їх взаємодію. Соціальна безпека суб’єкта 
господарської діяльності створює умови для бла-
гополучного існування трудового колективу як зо-
внішнього – економічного та політичного, так і вну-
трішнього – емоційного. Як і соціальний добробут, 
соціальна безпека включає в себе реальні об’єктивні 
загрози та відчуття безпеки самою людиною, що фор-
муються в мікросуспільстві підприємства. 

Розглядаються два підходи до розуміння приро-
ди соціальної безпеки як базової умови якості 
життя персоналу на підприємстві: 

1. Безпека як прояв об’єктивної природи соці-
альних систем і микросистем щодо збереження своєї 
цілісності на основі саморегуляції із зовнішнім середо-
вищем. 

2. Безпека як суб’єктивна природна захисна ре-
акція або діяльність зі створення певного середовища 
для свого самозбереження. 

Для саморегуляції та самозбереження західні 
підприємства активно використовують: корпоративну 
культуру, політику управління; економічні та соціаль-
ні заходи, а, виходячи з основних напрямів людської 
життєдіяльності, до структури соціальної безпеки вхо-
дять: політична, економічна, екологічна та культурна 
безпека. Таким чином, соціальною безпекою промис-
лового підприємства називається стан захищеності 
від можливих загроз життєво важливих інтересів осо-
бистості, суспільства та держави в соціальній сфері. У 
демократичних державах соціальна безпека на підпри-
ємствах забезпечується не тільки безумовною особис-
тою відповідальністю перших керівників та всіх поса-
дових осіб перед законом, але і захистом прав кожної 
людини самим конституційним ладом, усім законо-
давством у всіх сферах життєдіяльності. 

Факторами, що впливають на соціальну безпе-
ку суб’єктів господарювання, є зміна і стратифікація 
соціальної структури суспільства, а також розуміння 
соціальної диференціація населення, де функціонує 
підприємство. При цьому виділяються дві основні 
функції соціальної безпеки: 
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 охоронно-захисна; 
 контрольно-регулятивна. 

Метою охоронно-захисної функції є: 
 забезпечення безпечної діяльності всіх соці-

альних інститутів, соціальних груп і особис-
тості; 

 дотримання соціальних прав та гарантій осо-
би в установлених законом рамках, зберігаю-
чи та розвиваючи позитивні аспекти корпора-
тивної культури промислового підприємства.

Для цього потрібні вміння та здатність суб’єктів 
(підрозділів, служб, відповідальних працівників) со-
ціальної безпеки охороняти та відстоювати соціальні 
права особи на різних рівнях, відповідно до прийня-
тих конституційними нормами та зазначеної в уставі 
корпоративно-соціальною відповідальності та проти-
стояти реальним і потенційним загрозам, пов’язаним 
з недоліками як власної діяльності, так і діяльності 
інститутів влади в центрі та на місцях, що викликають 
порушення прав людини в соціальній сфері.

У цілому, всі ці моделі соціальної політики ма-
ють бути відображені в стратегії управління 
промисловими підприємствами та позитив-

но впливати на розвиток людського потенціалу, до-
сягнення високої якості життя, творчої ініціативи, 
формування цінностей на матеріальному та духо-
вному рівнях. Сучасні процеси, що відбуваються в 
економіці України загалом ы промисловій галузі зо-
крема, підтвердили життєвість і правильність даних 
моделей соціальної політики. Реалізація та резуль-
тати, досягнуті державами, що використовують ці 
моделі, ще раз довели, що основними механізмами 
досягнення високої якості життя та соціальної без-
пеки будуть безпосередні дії керівництва промисло-
вих підприємств в даному напрямку, а також освіта 
та охорона здоров’я.

ВИСНОВКИ
У зв’язку з вищесказаним пропонуємо узагаль-

нену схему трансформації та вдосконалення існу-
ючих теоретичних підходів до визначення поняття 
«якість життя» стосовно мотивації управлінського 
персоналу промислового підприємства (рис. 1).

Освітлені різноманітні та багатопланові точки 
зору вчених визначили особливості підходів до тлу-
мачення поняття «якість життя» та виявили наявнос-
ті мотиваційних ознак. Спираючись на них у розрізі 
зазначеного питання адаптації теоретичних засад до 
мотивації управлінського персоналу промислового 
підприємства та узагальнену схему трансформації та 
вдосконалення існуючих теоретичних підходів (див. 
рис. 1), пропонуємо трактувати якість життя як інте-
гральне мотиваційне поняття взаємодії працівника та 
підприємства. Це обґрунтовує доцільність визначен-
ня цього поняття з позиції управлінського персоналу 
та промислового підприємства.

З позиції промислового підприємства якість 
життя – це сукупність індивідуальних потреб підпри-
ємства, які воно вмотивовано отримувати та розви-
вати в процесі взаємодії з управлінським персоналом 
на засадах співробітництва.

Перспектива подальших досліджень полягає в 
розробці відповідного методичного інструментарію 
та адаптації поняття «якість життя» до інших галузей 
економіки України. Також є перспективним дослі-
дження адаптивності цього поняття для застосуван-
ня в різних регіонах України, для чого потрібне до-
даткове дослідження їх культурних та національних 
особливостей.                    
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