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У статті розглядається проблема визначення оцінки вартості життя за допомогою економічного 
еквіваленту вартості життя на прикладі Запорізької області з погляду соціальних гарантій або розміру 
компенсацій за нереалізований економічний, інтелектуальний і соціальний потенціал, втрачену вигоду для 
економічної системи, втрату годувальника. Для оцінки разом із нормативними підходами обґрунтовуєть-
ся застосування більш коректного математичного апарату – актуарного підходу, який враховує випадко-
вий характер настання смерті. 
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В статье рассматривается проблема определения оценки стоимости жизни с помощью экономиче-
ского эквивалента стоимости жизни на примере Запорожской области с точки зрения социальных га-
рантий или размера компенсаций за нереализованный экономический, интеллектуальный и социальный 
потенциал, упущенную выгоду для экономической системы, потерю кормильца. Для оценки вместе с нор-
мативными подходами обосновывается применение более корректного математического аппарата – 
актуарного подхода, учитывающего случайный характер наступления смерти.

Ключевые слова: стоимость жизни, экономический эквивалент, Запорожская область, актуарный 
подход.

The article deals with the problem of determining the estimation of the cost of living with the help of the economic 
equivalent of this cost on the example of Zaporizhzhia region in terms of social guarantees or the size of compensa-
tions for the unrealized economic, intellectual and social potential, lost profit for the economic system, and the loss of 
breadwinner. For evaluation together with normative approaches justified application of a more correct mathematical 
apparatus an actuarial approach that takes into account the random nature of the onset of death.

Key words: cost of living, economic equivalent, Zaporizhzhia region, actuarial approach

Постановка проблеми. Людське життя не 
є ринковим товаром і не має ринкової вартості. 
З філософських і гуманітарних позицій також 
неможливо оцінити вартість життя людини. 
Моральність постановки цієї проблеми призво-
дить до замовчування теми вартості людського 
життя, що на державному рівні веде до зниження 
ефективності у вирішенні проблем безпеки 
виробництва та життєдіяльності, політики охо-
рони навколишнього середовища, в системі охо-
рони здоров’я, проблем безпеки дорожнього руху 
тощо. Ціну ризику для життя людини не можна 

ототожнювати з ціною життя, це не вартість інди-
відуального життя, а саме вартість ризику для 
життя. Економічна величина ризику для здоров’я 
і життя не є вартістю індивідуального життя 
або збитком, пов’язаним із смертю конкретної 
людини, вона є вартістю ризику, яка розділена 
між усіма членами схильного до дії населення. 
Ця величина ґрунтується на загальній схильності 
ризику, без визначення конкретних індивідуумів, 
на долю яких може припасти смерть [2]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У світі перші роботи з оцінки вартості життя були 
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зроблені в США в 1930-х роках. Там оцінювалися 
економічні наслідки дорожньо-транспортних при-
год та розраховувалися компенсаційні виплати. 
У 1950–1960-ті роки суди в США і Великобри-
танії зобов’язували роботодавців і перевізників 
пасажирів виплачувати за загибель людини, що 
відбулася в результаті нещасного випадку, ава-
рії або катастрофи, суму в шість разів більшу, 
ніж та, яку могла заробити людина за все життя. 
У США оцінки вартості середньостатистичної 
життя розраховує ціла низка організацій: Агент-
ство із захисту навколишнього середовища (US 
Environmental Protection Agency), Служба еко-
номічних досліджень Департаменту сільського 
господарства США (Economic Research Service 
of the US Department of Agriculture, USDA) і Адмі-
ністрація харчування і ліків США (the US Food 
and Drug Administration). У 2011 році Агентство 
із захисту навколишнього середовища оцінило 
життя одного американця в $9,1 млн, Адміні-
страція харчування і ліків – в $7,9 млн, Депар-
тамент транспорту (Department of Transport) – в 
$6 млн. [31]. 

Оцінка вартості людського життя необхідна:
а) для проведення адекватної державної полі-

тики у сфері компенсаційних виплат сім’ям заги-
блих внаслідок різних аварій, катастроф, теро-
ристичних актів та інших надзвичайних ситуацій;

б) для розроблення заходів безпеки, політики 
в області охорони здоров’я і діяльності аварій-
них служб;

в) для функціонування систем страхування 
життя і здоров’я [1–10; 13]. 

Виділення невирішених частин проблеми. 
Висока ціна людського життя, закріплена доку-
ментально, стимулює державні заходи зі ско-
рочення смертності, підвищення дорожньої 
і виробничої безпеки, ефективнішої охорони 
здоров’я тощо. Оцінка вартості людського життя 
в державі показує, який обсяг коштів вона готове 
вкласти у збільшення безпеки в усіх сферах 
життєдіяльності, в нейтралізацію небезпечних 
чинників і мінімізацію ризиків [1–4; 6–8; 13].

Метою статті є визначення оцінки вартості 
життя за допомогою економічного еквіваленту 
вартості життя (ЕЕВЖ) на прикладі Запорізької 
області з погляду соціальних гарантій або роз-
міру компенсацій за нереалізований економіч-
ний, інтелектуальний і соціальний потенціал, 
втрачену вигоду (ресурс) для економічної сис-
теми, втрату годувальника для сім’ї та утри-
манців [1–4]. ЕЕВЖ – це умовна розрахункова 
економічна величина, для визначення якої 
застосовуються різні моделі.

Для оцінки ЕЕВЖ людини разом із норма-
тивними підходами слід застосовувати більш 
коректний математичний апарат, який би вра-
ховував випадковий характер настання смерті 
[2; 4]. Такі розрахунки широко застосовуються в 
актуарній математиці. 

Виклад основного матеріалу. Оцінка еко-
номічного еквівалента вартості життя середньо-

статистичної людини має важливе теоретичне і 
прикладне значення. Вона є предметом дослі-
дження вже упродовж тривалого часу. Перші 
практично застосовні методики розрахунку цін-
ності життя людини з погляду самої людини, 
що піддається ризику загибелі, викладені ще 
в1963 і 1965 роках [15]. Нині є декілька підхо-
дів до оцінки економічного еквівалента вартості 
людського життя [1–10; 13; 16].

1) До початку шістдесятих років ХХ ст. в США 
і Великобританії було установлено, що серед-
ньостатистичний учасник дорожнього руху оці-
нює своє життя приблизно в 6 разів вище дис-
контної зарплати, яку він міг заробити за все 
своє життя.

2) Інша методика економічної оцінки вартості 
життя людини, розроблена в США і Великобри-
танії в другій половині ХХ ст., ґрунтується на 
тому, що економічний еквівалент життя серед-
ньостатистичної людини середнього віку дорів-
нює відношенню середньодушового грошового 
річного доходу до середньої вірогідності смерті 
впродовж року.

3) Ще одна методика ґрунтується на оцінці 
перевищення заробітної плати співробітників, 
зайнятих на небезпечних виробництвах, над рів-
нем оплати праці працівників, що менше ризи-
кують життям і здоров’ям. У межах цієї мето-
дики розглядаються декілька вибірок людей, 
що піддаються на роботі різному рівню ризику. 
Ця методика дозволяє отримати оцінку вартості 
життя як середнього працівника, так і працівни-
ків із підвищеним або зниженим рівнем ризику.

4) Одним із показників, що свідчать про вар-
тість людського життя, є споживча оцінка стра-
хової суми під час укладення договору накопи-
чувального і ризикового страхування життя.

5) Самооцінка вартості людського життя може 
бути також отримана виходячи з соціологічних 
опитувань щодо справедливого рівня компенса-
ції сім'ям загиблих у різних катастрофах.

6) Економічним еквівалентом вартості люд-
ського життя також можуть вважатися розміри 
компенсаційних виплат сім’ям загиблих або 
особам, що втратили здоров'я в результаті ава-
рій або катастроф. Це можуть бути державні 
виплати або компенсації, призначені судовим 
рішенням.

В Україні в цьому напрямі проведені дослі-
дження і напрацювання методики оцінювання 
ЕЕВЖ людини відображено в публікаціях [1–5; 
9; 12; 13]. Оцінка вартості людського життя 
встановлюється лише в окремих випадках – 
за деякими видами обов’язкового страхування  
[1; 4; 5]. При цьому суми максимальних страхо-
вих виплат у випадку смерті людини за різними 
видами обов’язкового страхування є низькими 
навіть для сучасних соціально-економічних 
умов України (табл. 1) [5] порівняно із західними 
країнами (табл. 2) [5].

В Україні відсутній єдиний стандарт розра-
хунку вартості людського життя, що дозволяє 
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Таблиця 1 
Розмір компенсацій потерпілим у результаті аварій або катастроф в Україні

Подія Дата Компенсації сім’ї  
за одного загиблого

Аварія на «Шахті ім. А.Ф. Засядько» 2007 100 тис. грн.
Повінь у Карпатах 2008 100 тис. грн.
Ураган у Західній Україні 2010 300 тис. грн.
Вибух на шахті «Суходольська – Східна»  
в Луганській області 2011 1 млн. грн.

Пожежа на Ювелірній фабриці «Хартрон» у Харкові Січень 2014 100 тис. грн.
ДТП на залізничному переїзді під Сумами Лютий 2014 100 тис. грн.
Викид газу в шахті імені Академіка А.А. Скочинского 
в Донецьку Квітень 2014 100 тис. грн.

Таблиця 2 
Приклади зі світової практики виплат сім'ям загиблих

Подія Дата Компенсації сім'ї 
за одного загиблого

Загибель шатлу Columbia 2003 3,8 млн. дол.
Теракт в Нью-Йорку 11.09.2001 1,5– 4,5 млн. дол.
Загибель Concorde а/к Air France під Парижем 2000 1,5 млн. дол.
Загибель літака а/к Swissair біля берегів Канади 1998 3 млн. дол.
Загибель літака а/к Pan American над Локбері 1988 1,85 млн. дол.
Смерть американського солдата в Іраку 500 тис. дол. 

визначити компенсацію у разі загибелі людини 
[17]. Практично завжди сума виплат визнача-
ється або відомчими нормативно-правовими 
документами, або вузько профільованими зако-
нодавчими актами [18–21]. ЕЕВЖ визначається 
тільки в окремих випадках – за деякими видами 
обов’язкового страхування [22–34]. 

Правильне визначення ЕЕВЖ людини і від-
повідність виплат сім’ям загиблих величині 
ЕЕВЖ людини є важливим соціальним завдан-
ням, що забезпечує громадську стабільність. 
Недотримання (заниження) виплат у зв'язку із 
загибеллю людей в надзвичайних ситуаціях 
призводить до появи громадського невдово-
лення і політичної напруженості, знижує вели-
чину людського капіталу.

Оцінку ЕЕВЖ середньостатистичної людини 
віку х років слід здійснювати з використан-
ням нетто-тарифів пожиттєвого страхування, 
оскільки актуарні розрахунки нетто-премій ґрун-
туються на принципі еквівалентності сумар-
них надходжень і виплат, зведених до одного 
моменту часу. Припустивши, що у разі надхо-
дження внесків у сумі доходу на одну особу стра-
ховою сумою (сумою виплат) буде економічний 
еквівалент вартості життя, і виходячи з того, 
що страховий внесок визначається множенням 
страхової суми на тарифну ставку, середньоду-
шовий дохід (або ВВП на душу населення) за рік 
для людини віку x  визначається [4]:

Д ЕЕВЖ Px= ⋅ ,
Д – середньодушовий дохід (або ВВП на 

душу населення) за один рік для середньоста-

тистичної людини віку x ; Px  – щорічний нетто-
тариф пожиттєвого страхування особи у віці 
х років.

Нетто-тариф Px  можна визначити, виходячи 
з актуарної оцінки майбутніх виплат за догово-
ром пожиттєвого страхування життя на основі 
даних таблиць смертності. Згідно з принципом 
еквівалентності внесків і виплат [5]:

P
M

Nx
x

x

= , 

де Px  – періодичний (щорічний) нетто-тариф 
пожиттєвого страхування особи у віці х років; 
Mx , Nx  – комутаційні числа;

M Cx i
i

w

=
=
∑

1

; C d vx x
x= +1 ; N Dx x

i

w

=
=
∑

1

; D l vx x
x= ;

lx  – кількість осіб у віці х років; dx  – кількість 
осіб, які померли у віці х років; v  – дисконтний 

множник, v
i

=
+
1

1
; w – граничний вік смертності.

За таблицями смертності й інтегральною 
відсотковою ставкою банків за депозитами за 
2017 рік δ = 9 16, %, щорічний нетто-тариф пожит-
тєвого страхування для однієї людини у Запо-
різькій області у віці Тж = 42  роки становить:

P42 = =
260,6

24991
0,0104 .

Якщо Д = 46222 грн. – середньодушовий дохід 
за один рік для середньостатистичної людини в 
Запорізькій області за 2017 рік у віці Тж = 42 , то 

ЕЕВЖ Д Px= =/ 4 432 222 грн.
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Спосіб оцінки ЕЕВЖ (E tж( ) ) за актуарним 
підходом для довільного віку tж  пропонується 
в такому вигляді: E tж( )  буде більшим (мен-
шим) у стільки разів, у скільки його очікувана 
тривалість життя буде більшою (меншою) від 
очікуваної тривалості життя у віці E Тж( ) , тобто 
E t

e

e
ЕЕВЖж

t

T

ж

ж

( ) = ⋅ (табл. 3).

Якщо Д – ВРП на душу населення для серед-
ньостатистичної людини в Запорізькій області 
за 2017 рік у віці Тж = 42 , то

ЕЕВЖ Д Px= =/ 6 299 688 грн.
Висновки. Аналіз сучасних методичних підхо-

дів під час оцінки вартості життя показав, що нате-
пер як в Україні, так і за кордоном спостерігається 
істотне різноманіття застосування оцінок вартості 
життя. Жоден із цих підходів не може вважатися 
абсолютно точним. Отримані кількісні оцінки вар-
тості життя людини в Запорізькій області слід роз-
глядати лише в розрізі сформованих економічних 
умов України теперішнього часу.

Аналіз ЕЕВЖ західних країн показує, що від-
ношення ЕЕВЖ до середньодушового наявного 

грошового річного доходу знаходиться серед-
ньо в діапазоні пропорцій 50:1 – 100:1. Тому 
для визначення державних або корпоративних 
виплат сім’ям загиблих у надзвичайних ситу-
аціях, встановлення страхових сум у системі 
особистого страхування та страхування відпо-
відальності рекомендується використовувати 
значення ЕЕВЖ з цього діапазону, тобто від 
2,5 млн. грн. до 5 млн. За авторськими розра-
хунками, згідно з актуарним підходом для Запо-
різької області станом на 2017 р. ЕЕВЖ стано-
вить приблизно 6,3 млн. грн.

В Україні досі немає напрацьованих під-
ходів і розробленої методики для оцінювання 
вартості середньостатистичного життя в Укра-
їні, що дає змогу визначити компенсацію у 
разі загибелі людини. Поняття «економічна 
вартість життя» натепер майже відсутнє у 
національному законодавстві, так само як і 
затверджена методика оцінки та замовлення 
держави. Тому в суспільстві і на державному 
рівні в Україні є необхідність формування та 
впровадження раціональних методів оцінки 
вартості життя громадян.

Таблиця 3 
ЕЕВЖ для Запорізької області (обидві статі, 2017 р.)

Вік E ж( )t  (грн.) Вік E ж( )t  (грн.) Вік E ж( )t  (грн.) Вік E ж( )t  (грн.)
0 9777983 26 6375678 51 3432293 76 1182158
1 9702940 27 6247532 52 3325850 77 1117799
2 9571499 28 6120169 53 3218444 78 1060767
3 9438437 29 5993161 54 3110067 79 1007095
4 9304145 30 5866844 55 3003607 80 954201
5 9169810 31 5741668 56 2902603 81 902811
6 9034437 32 5617614 57 2804026 82 852611
7 8899079 33 5495197 58 2704117 83 803774
8 8764677 34 5373886 59 2602858 84 755674
9 8629708 35 5255323 60 2501554 85 707103

10 8495239 36 5137797 61 2403840 86 658639
11 8360353 37 5019961 62 2311292 87 611739
12 8225533 38 4901212 63 2220645 88 566370
13 8090756 39 4783465 64 2130305 89 522943
14 7956509 40 4666914 65 2041274 90 484979
15 7821790 41 4550454 66 1954391 91 452520
16 7687135 42 4432222 67 1870059 92 420074
17 7553077 43 4317112 68 1787457 93 388701
18 7419023 44 4203765 69 1706501 94 363446
19 7286550 45 4091965 70 1629043 95 343304
20 7154240 46 3978075 71 1555017 96 324959
21 7022923 47 3865836 72 1480437 97 302916
22 6891619 48 3755269 73 1403419 98 269117
23 6760692 49 3645793 74 1326558 99 215217
24 6632512 50 3538478 75 1252459 100 132672
25 6503798
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