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Актуальність теми. На рубежі XX і XXI століть світова на-
укова думка сформувала принципово новий погляд на цивіліза-
ційний прогрес. Нова парадигма розвитку на перший план вису-
ває не нагромадження матеріальних благ, а розвиток людського
потенціалу при збереженні навколишнього середовища. Людина,
її потреби і розвиток визнаються основними передумовами про-
гресу, а отже, і змістом соціальної політики кожної держави і ко-
жного регіону. В сучасних умовах уряди як демократичних роз-
винених країн, так і країн, що розвиваються, приділяють все
більше уваги забезпеченню людського розвитку не лише з при-
чини його пріоритетного соціального значення, але й як вирішаль-
ного фактора надійного економічного зростання. При цьому як
соціальний прогрес, так і довгострокове економічне зростання
має надзвичайну актуальність на сучасному етапі розвитку еко-
номіки України.

Для ефективного забезпечення людського розвитку першочер-
гове значення має адекватне його вимірювання. Розвиваючи гло-
бальні ідеї побудови індексу людського розвитку, сформульовані
фахівцями ООН, Держкомстат спільно з ученими НАН України
під керівництвом Е. Лібанової розробили методику розрахунку
регіонального індексу людського розвитку, адаптовану до націо-
нальних умов, передусім до національної статистичної бази. Цю
методику було затверджено Спільною постановою Колегії Держ-
комстату України та Президії НАН України, згідно якої у прак-
тику роботи органів державної статистики запроваджено щорічні
розрахунки показників регіонального індексу людського розвит-
ку (РІЛР) [3; 4].

 
Використання цієї методики забезпечує обґрун-

тованість порівнянь соціально-економічного розвитку окремих
регіонів країни, наукове підґрунтя систематичних розрахунків
індексів людського розвитку регіонів України, визначення місця
кожного регіону на універсальній шкалі, що дозволяє виконувати
методологічно коректні зіставлення як за інтегральним індексом,
так і за кожним з аспектів людського розвитку.

Водночас ця методика як інструмент моніторингу рівня люд-
ського розвитку регіонів України має певні резерви для вдоско-
налення, обґрунтування яких і є метою цієї роботи.

Схема побудови інтегрального регіонального індексу людсь-
кого розвитку (РІЛР) передбачає 3-етапний процес відповідно до
3-рівневої ієрархічної системи показників. На відміну від міжна-
родної методології розрахунку ІЛР, вітчизняна методика перед-
бачає проміжний етап — побудову узагальнюючих індикаторів,
що характеризують кожен з аспектів людського розвитку. Це дає
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можливість уникнути надмірного інформативного обтяження ос-
новного показника при забезпеченні достатньо комплексної ха-
рактеристики регіональних особливостей людського розвитку та
мінімізації впливу випадкових обставин. Як і будь-яка інша мо-
дель, індекс людського розвитку є спрощеним віддзеркаленням
реальності, але розрахунки індексу людського розвитку дозволя-
ють побудувати єдину шкалу, на якій у ранжованому порядку
розміщуються всі регіони України. [1; 2; 7]. Національна методи-
ка розрахунку індексу людського розвитку стала новим прогре-
сивним інструментом забезпечення соціального прогресу, але
подальші наукові дослідження й практика її застосування в пері-
од, що минув з часу її введення, показали, що вона має багато ре-
зервів подальшого удосконалення.

Насамперед варто звернути увагу на те, що концептуально
людський розвиток має відображати не лише рівень задоволення
актуальних прогресивних потреб людини, але передусім — про-
цес розширення людських можливостей [10]. Тому й індикатори
людського розвитку, зокрема регіональний індекс людського
розвитку і його складові, мають бути побудовані так, щоб за їх
допомогою можна було ідентифікувати прогрес чи регрес, інтер-
претувати зміну рівня людського розвитку регіонів за досліджу-
ваний період. На жаль, існуюча методика не дає такої можливос-
ті, оскільки для нормування показників як мінімальне і макси-
мальне значення беруться не розрахункові значення-орієнтири
(як у методиці ПРООН), а реальні фактичні мінімальні чи макси-
мальні значення конкретних показників у конкретному році. То-
му конкретні значення інтегрального індексу та індексів, що ха-
рактеризують окремі аспекти людського розвитку, не мають
соціально-економічної інтерпретації, — важливим є лише місце,
яке належить конкретному регіону на єдиній для України шкалі, і
порівнювати їх можна лише з аналогічними показниками інших
регіонів за той же рік.
Встановлення обґрунтованих постійних мінімальних і макси-

мальних показників мало б суттєве значення для вдосконалення
моніторингу і забезпечення процесу людського розвитку регіонів
України, оскільки, по-перше, ці показники відігравали б роль соці-
альних орієнтирів, до досягнення яких варто прагнути або нижче
яких недопустимо опускатися при формуванні соціальної політики
регіону. По-друге, використання сталих мінімальних і максималь-
них показників забезпечило б соціально-економічну інтерпретацію
розрахованих індексів: наближення значення показника до 1 одно-
значно б означало наближення умов людського розвитку в цьому
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регіоні за цим показником до прогресивного соціального орієнти-
ру, давало б оцінку рівню цього показника не відносно ситуації в
інших регіонах, а відносно прогресивної норми, до якої варто праг-
нути. По-третє, і це дуже важливо, використання сталих мінімаль-
них і максимальних показників дало б можливість оцінювати
прогрес (регрес) у людському розвитку регіонів, бо зростання по-
казників означало б тоді покращення ситуації, а іх зменшення —
погіршення. Значно достовірнішим і коректнішим було б у такому
випадку використання цих показників для оцінки ефективності
соціально-економічної політики регіону.

Після виконання цього основного завдання вдосконалення ме-
тодики розрахунку регіонального індексу людського розвитку,
варто звернути увагу й на інші важливі аспекти.

Настав час переглянути деякі первинні показники — складові
9-ти основних аспектів людського розвитку:

1. Для характеристики рівня освіти населення регіону обов’яз-
ково треба враховувати рівень охоплення населення професійно-
технічною освітою, а також професійною підготовкою та підви-
щенням кваліфікації на виробництві. На нашу думку, в сучасних
умовах демографічної кризи та активізації комерційних вищих на-
вчальних закладів, адекватніше можливості отримання вищої осві-
ти відображатиме не показник чисельності студентів у ВНЗ (який
використовується у діючій методиці), а показник охоплення моло-
ді вищою освітою за рівнями та за ознакою платності навчання.

2. Для характеристики умов проживання населення регіону
(щодо індикатора розвитку соціальної інфраструктури) настав
час замінити показники забезпеченості населення стаціонарними
телефонними апаратами і таксофонами на показники рівня охоп-
лення мобільним зв’язком та чисельності інтернет-користувачів у
розрахунку на 1000 населення. Показник кількості місць у сана-
торіях не характеризує можливості людського розвитку населен-
ня саме цього регіону, оскільки санаторії, як правило, приймають
людей з усієї України і з-за кордону, і лише дуже малі санаторії
мають місцеве значення.

3. Для оцінки фінансування людського розвитку при розрахун-
ку РІЛР використовується вісім первинних показників, які пев-
ною мірою дублюють один одного. Майже всі показники харак-
теризують видатки місцевих бюджетів. Але фінансується людсь-
кий розвиток додатково також у кожному регіоні за рахунок ви-
датків держбюджету та трансфертів з Держбюджету для вирів-
нювання видатків різного спрямування в розрахунку на одну лю-
дину. Здається, частка видатків на освіту, охорону здоров’я і
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соціальний захист у структурі соціальних видатків свідчить про
розподіл коштів, які направляються на соціальні потреби, а не
про умови людського розвитку. На нашу думку, доцільно було б
включити показник частки видатків на соціальний розвиток у за-
гальних видатках місцевих бюджетів [9].

4. Доцільно переглянути і перелік первинних показників, що
характеризують рівень здоров’я населення регіону. Нині серед
них немає показників, які прямо характеризують здоров’я (на-
приклад, рівень захворюваності інфекційними захворюваннями, в
т.ч. особливо небезпечними як ВІЛ). Водночас низка показників
недостатньо відображає стан і охорону здоров’я (наприклад,
п’ять показників, пов’язаних з щепленнями, які є непрямими для
оцінки здоров’я).

5. Значні резерви для вдосконалення є серед показників, за
якими оцінюється екологічний стан. Прийняті екологічні показ-
ники, за оцінкою вчених Інституту економіки промисловості [6],
не відповідають показникам, рекомендованим Європейською
агенцією з навколишнього середовища (ЄАНС). У порівнянні з
Європейськими вимогами не враховується якість атмосферного
повітря в міських населених пунктах. Облік валових викидів без
оцінки якості забруднення атмосфери на основі аналізу фактич-
них концентрацій шкідливих речовин у населених пунктах не дає
достовірної оцінки. Оцінку якості води в поверхневих водоймах
сьогодні в світі проводять за загальноприйнятими в Європі при
порівнянні екологічної ситуації різних країн показниками: ВПК 5 ,
вмісту нітриту і фосфатів у 1 л води. У національну методику
розрахунку регіонального індексу людського розвитку доцільно
включити прийняті в Європі показники оцінки екологічного ста-
ну регіонів, а саме: території (у % від загальної площі), що охо-
роняються, і площі лісових земель; площа сільськогосподарських
земель; використання пестицидів і т. ін.

Варто звернути увагу й на інші резерви вдосконалення націо-
нальної методики розрахунку регіонального індексу людського
розвитку. Зокрема, вчені вказують на потребу коректнішого нор-
мування показників [8]. Необхідно враховувати неоднорідність
основних територіальних одиниць, за якими здійснюються роз-
рахунки: доцільно окремо розглядати й оцінювати рівень людсь-
кого розвитку великих міст, малих міст і сільської місцевості.
Важливо створити систему територіальних індексів людського
розвитку [5] та ін.

Висновки і напрями подальших досліджень. Таким чином,
проведений аналіз показав, що національна методика вимірювання
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регіональних рівнів людського розвитку спирається на ідеї та
принципи, сформовані ПРООН. Виходячи з наявної в Україні ін-
формаційної бази, національна методика істотно доповнює міжна-
родні розробки за рахунок повнішого врахування багатоаспектно-
сті людського розвитку. Це виявляється використанням широкого
спектру показників, виваженішим підходом до визначення ваги
кожного параметру в загальному результаті, а також включенням
до моделі індикаторів, що негативно впливають на можливості
людського розвитку. Розрахунки рівнів людського розвитку регіо-
нів України за національною методикою мають важливе значення
для визначення основних напрямів та моніторингу регіональної
соціально-економічної політики. З наукової точки зору важливо,
що ця методика гнучка, відкрита для вдосконалення.

У роботі запропоновано такі напрями вдосконалення національ-
ної методика вимірювання регіональних рівнів людського роз-
витку: встановлення науково обґрунтованих постійних мінімаль-
них і максимальних показників при розрахунку усіх первинних
складових часткових індексів; перегляд деяких первинних показ-
ників — складових основних аспектів людського розвитку: рівня
освіти, стану і охорони здоров’я, умов проживання населення,
екологічної ситуації та фінансування людського розвитку. Певні
корективи національної методики розширять її інформативність,
об’єктивність, можливості та сферу застосування.

Подальші дослідження передбачають конкретне обґрунтуван-
ня і розробку запропонованих показників за кожним напрямом
оцінки рівня людського розвитку регіонів України.
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ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ ПІДСИСТЕМИ
РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ

АНОТАЦІЯ. У статті досліджуються проблеми інституціонального об-
лаштування ринку праці України. Проаналізовано теоретико-методо-
логічні засади формування інститутів ринку праці, визначені шляхи під-
вищенні їх ролі у досягненні продуктивній зайнятості населення, розроб-
лені завдання цих інститутів та основні напрями діяльності держави
щодо їх удосконалення.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ринок праці, зайнятість населения, трансакційні витра-
ти, роботодавці, наймані працівники, інститути ринку праці, інституційне
облаштування ринку праці, компоненти (елементи) інститутів ринку праці,
мотивація.

АННОТАЦИЯ. В статье исследуются проблемы институционального
обустройства рынка труда Украины. Проанализированы теоретико-
методологические основы формирования институтов рынка труда, на-
мечены пути повышения их роли в достижении производительной заня-
тости населения, разработаны задачи этих институтов и основные
направления деятельности государства по их совершенствованию.
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