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проблемою. Тому звернення до європейського та вітчиз-
няного історичного та економічного досвіду, напрацьо-
ваного наприкінці ХІХ – початку ХХ ст., є цікавим 
та затребуваний практикою сьогодення. Тому органі-
заційні проблеми виробників, а особливо їх кредиту-
вання в ті часи, як і сьогодні, є актуальним питанням 
і вирішувати їх треба в ешелоні історичної практики.
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У статті вдосконалено систему оцінювання результатів соціально-економічного розвитку суспільства за допомогою введення 
в традиційний індекс людського розвитку показника розширення прав та можливостей людей, що зображає свободу їх вибору 
у зв’язку з досягненням політичних, економічних та громадянських свобод. Розширено теоретичне уявлення про взаємозв’язок 
освіти та соціально-економічного розвитку суспільства, що розглядається як прямий та сильний на основі встановлених коре-
ляційно-регресійних залежностей між показником рівня освіти, з одного боку, та індексом людського розвитку, враховуючи по-
казники розширення прав та можливостей людей, а також індексом політичної, економічної та громадянської свободи, з іншого.
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Постановка проблеми. Починаючи з 1990 р. 
Програмою розвитку ООН (далі – ПРООН) щорічно 
публікується «Доповідь про людський розвиток». 
У першій такій доповіді було сформоване визна-
чення поняття «людський розвиток» як процесу 
«…розширення спектру вибору. Найбільш важ-
ливі елементи вибору – жити довгим та здоровим 
життям, отримувати освіту та мати гідний рівень 
життя. Додаткові елементи вибору включають в 
себе політичну свободу, гарантовані права людини 
та самоповагу» [1].

Як індикатор розвитку ПРООН пропонує показ-
ник індексу людського розвитку, який має три види: 
очікувана тривалість життя, рівень грамотності й 
освіченості населення країни та очікувана тривалість 
навчання [2, с. 24]. 

У доповіді 2013 р. відзначається відносне набли-
ження значень індексу людського розвитку (далі – 
ІЛР) на глобальному рівні шляхом прискорення тем-
пів соціального прогресу за 2000–2012 рр., у країнах 
з більш низьким значенням ІЛР, все ж таки нерів-
ність між Північчю та Півднем зберігається. Так, 
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найвищий ІЛР у звіті за 2013 р. у розвинених країн 
світу є у Норвегії (значення індексу – 0,955). У трійці 
лідерів Австралія (0,938) та США (0,937), слідом за 
якими розташувалися Нідерланди (0,921) і Німеч-
чина (0,920). При цьому найнижчий рівень розви-
тку людського потенціалу спостерігається у найбільш 
бідних країнах Африки – ДР Конго та Нігеру (вони 
розділили 186-е місце у рейтингу, значення індексу – 
0,304), Мозамбіку (185-е місце, 0,327), Республіки 
Чад (184-е, 0,340) та Буркіна-Фасо (182-ге, 0,343).

Метою статті є розглянути систему оцінювання 
результатів соціально-економічного розвитку сус-
пільства за допомогою введення в традиційний індекс 
людського розвитку Встановити взаємозв’язок освіти 
та соціально-економічного розвитку суспільства на 
основі встановлених кореляційно-регресійних залеж-
ностей між показником рівня освіти та індексом 
людського розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У «Доповіді про людський розвиток», опублікова-
ній ПРООН, у 2010 р. була здійснена спроба оці-
нити параметри, які зображають здатність суб’єктів 
приймати рішення, що впливають на їх життя. Для 
цього були використані індикатори, які, на думку 
авторів, демонстрували розширення прав і можли-
востей, а саме: агентність, політична свобода, грома-
дянські свободи, підзвітність [4, с. 164]. 

Не зважаючи на всі цінності поставленого 
питання про необхідність урахування визначення 
тенденцій розвитку людського потенціалу рівня полі-
тичних, економічних та громадянських свобод для 
конкретних країн, запропонована методика оцінення 
цих параметрів у доповіді 2010 р., на наш погляд, 
має суттєві недоліки. По-перше, формування біль-
шості індикаторів розширення прав та можливос-
тей на основі результатів періодичного опитування 
не дає можливості відслідковувати його динаміку. 
По-друге, показники розширення прав та можли-
востей оцінювалися окремо для країн і в загальний 
індекс людського розвитку не включалися. Отже, 
можемо вважати, що виникає необхідність форму-
вання удосконаленої методології ІЛР, ураховуючи 
показник розширення прав та можливостей. Іншими 
словами, такий скорегований індекс повинен кіль-
кісно врахувати у своїх значеннях компоненти рівнів 
свободи людини, а також базуватися на індикаторах, 
які постійно (щорічно) відстежуються відповідними 
міжнародними інститутами.

Відштовхуючись від таких принципів, ми пропо-
нуємо доповнити традиційний тривимірний склад 
ІЛР складовими, які зображають національний 
рівень політичних, економічних та громадянських 
свобод. Вибір таких змінних зумовлений особли-
вим значенням для соціально-економічного розвитку 
саме параметрів свободи, оскільки вона є запорукою 
рівності, демократії та добробуту. 

Для відображення досягнутого рівня політичних, 
економічних та громадянських свобод необхідно, на 
наш погляд, використати чотири індикатори з відо-
мого індексу демократії, а саме: участь у політичному 
житті, рівень політичної культури, рівень громадян-
ських свобод, а також індекс економічної свободи. 
Перелічені індикатори в нашому дослідженні форму-
ють інтегральний індекс політичної, економічної та 
громадянської свободи, а його поєднання з традицій-
ним індексом людського розвитку – індекс розвитку 
людського потенціалу, враховуючи показники роз-
ширення прав та можливостей (див. рис. 1). 

На наш погляд, такий підхід, по-перше, більше 
відповідає економічному розвитку, по-друге, дає 

змогу втілити в кількісному показнику реальні та 
потенційні результати національних суспільств у 
контексті розвитку свободи вибору своїх громадян 
і, по-третє, з огляду на систематичність моніторингу 
суспільства за цими напрямами дає можливість регу-
лярної діагностики та міжнародних порівнянь.

Таблиця 1
Значення індексу людського розвитку,  

враховуючи показники розширення прав  
та можливостей, індексу освіти та індексу 

політичної, економічної й громадянської свободи 
для деяких країн світу за 2012 р.

Країни

Індекс розвитку 
людського потенціалу, 
враховуючи показники 
розширення прав та 

можливостей

Індекс 
політичної, 

економічної та 
громадянської 

свободи

Австралія 9,03 8,87

Австрія 8,23 8,09

Арабські Емі-
рати 5,73 4,09

Бангладеш 4,77 5,44

Бенін 4,21 5,46

Болівія 5,71 5,56

Бурунді 3,28 4,31

Великобританія 8,00 7,85

Гана 5,17 5,77

Гондурас 5,29 5,16

Домініканська 
Республіка 6,12 6,13

Естонія 7,53 7,16

Замбія 4,47 5,97

Зімбабве 3,26 3,55

Італія 7,71 7,15

Канада 8,63 8,63

Китай 4,97 3,87

Кенія 4,64 5,28

Колумбія 6,07 5,82

Марокко 4,72 4,55

Нідерланди 8,58 8,37

Нікарагуа 5,41 5,67

Німеччина 8,25 7,76

Нова Зеландія 8,93 8,81

Норвегія 9,19 9,22

Пакистан 4,14 4,34

Парагвай 5,89 5,95

Перу 6,42 6,26

Польща 7,03 6,51

Росія 5,70 4,24

Сінгапур 7,45 6,58

США 8,42 7,88

Танзанія 4,59 5,76

Україна 6,07 5,40

Фінляндія 8,30 8,23

Франція 7,83 7,26

Чад 2,50 3,15

Швейцарія 8,72 8,82

Швеція 8,91 9,15

Японія 8,08 7,48

Статистичною базою формування індексу розви-
тку людського потенціалу, враховуючи показники 
розширення прав та можливостей, стали наявні зна-
чення відповідних індикаторів за 2012 р. [3; 5; 6].



20 Серія Економічні науки

Випуск 17. Частина 2. 2016

Так, індекс політичної, економічної та громадян-
ської свобод було розраховано як середню арифме-
тичну значень індексів участі в політичному житті, 
рівня політичної культури, рівня громадянських 
свобод та економічної свободи. Індекс людського роз-
витку з урахуванням показників розширення прав та 
можливостей – середня арифметична восьми норма-
лізованих показників (індексів очікуваної тривалості 
життя, очікуваної тривалості навчання, середньої 
тривалості навчання, доходу, участі у політичному 
житті, рівня політичної культури, рівня громадян-
ських свобод та економічної свободи). Отримані дані 
наведені у табл. 1.

З метою з’ясування вірогідності впливу рівня 
освіти на індекс людського розвитку, враховуючи 
показники розширення прав та можливостей, а 
також на індекс політичної, економічної та грома-
дянської свободи, нами було проведено кореляційний 
аналіз між цими показниками. Результати кореляції 
свідчать про наявність прямого сильного зв’язку як 

між індексом освіти та індексом людського 
розвитку, враховуючи показники розши-
рення прав та можливостей (rxy = 0,876, 
p > 99,9%), так і між індексом освіти та 
індексом політичної, економічної й грома-
дянської свобод (rxy = +0,79, p > 99,9%).

Висновки. Отримані результати засвід-
чують той факт, що освіта є одним із най-
більш впливових інструментів соціально-
економічного розвитку людини, тому що 
формує потенціал людей і розширює їх 
свободу вибору. Освіта сприяє форму-
ванню необхідних умінь та навичок, які 
можуть застосовуватися не тільки у безпо-
середньому трудовому процесі, а й в інших 
сферах суспільної діяльності, у тому числі 
політичній. 

Можна зробити загальний висновок, 
що чим вищий у країні рівень освіти та рівень сво-
боди, тим вище рівень людського розвитку та рівень 
розвитку суспільства в цілому. 
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Рис. 1. Компоненти індексу людського розвитку,  
враховуючи показники розширення прав та можливостей


