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У статті розглянуто необхідність використання індексу людського розвитку як інтегрального 

показнику. Наведено методику розрахунку індексу регіонального людського розвитку. Проаналізовано 

розподіл областей України за рівнем регіонального людського розвитку та виявлено основні тенденції. 
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Протягом тривалого часу одним з основних індикаторів розвитку 

виступав показник економічного зростання. Вважалось, що стале економічне 

зростання автоматичне тягне за собою прогрес у розвитку людини та 

суспільстві, а збільшення сукупного виробництва підвищує добробут 

населення. Тому усі зусилля були спрямовані виключно на фінансове 

зростання, посилення конкурентоспроможності національної економіки  та 

підвищення матеріального добробуту населення [1, с. 295]. При цьому осторонь 

залишалась сама людина, заради якої і повинен здійснюватися розвиток.   



 

Не зважаючи на важливу роль економічного зростання, воно є лише 

засобом розвитку суспільства. Найбільшим багатством будь-якої країни в 

першу чергу є люди. Зростання доходів важливе лише в тому випадку, якщо це 

веде до поліпшення життя людей. З точки зору розвитку людини якість 

економічного зростання має таке ж визначальне значення, як і його кількісна 

характеристика [2, с. 26]. Економічне зростання може супроводжуватися 

скороченням робочих місць, а не їх створенням, зниженням життєвого рівня 

населення, а не підвищенням добробуту людей. Воно може пригнічувати 

активність людей, замість того, щоб створювати умови для їх участі у процесі 

прийняття рішень, при цьому можуть ігноруватися багато аспектів культурного 

життя і охорони навколишнього середовища. Таке економічне зростання не 

сприяє розвитку людського потенціалу [2, с. 27]. Усвідомлення того, що 

економічне зростання не є синонімом людського розвитку змістило інтереси 

науковців у біг взаємодії економічного та соціального розвитку. Результатом 

такого переосмислення стала розроблена у 1990 році експертами ООН 

Концепція людського розвитку.   

Згідно цієї Концепції для сприяння людському розвитку найважливішим 

є створення середовища, в якому люди зможуть повністю розвивати свій 

потенціал та вести продуктивне творче життя у відповідності зі своїми 

потребами та інтересами. 

Погляд на розвиток економічної системи крізь призму людського 

розвитку не є чимось новим. Ще Аристотель вважав, що устрій будь-якого 

суспільства необхідно оцінювати по тому, як воно сприяє розвитку людських 

цінностей. Тема ролі людини в економіці простежувалася також у наукових 

працях У. Петі, А. Сміта, Д. Ріккардо, А Маршалла, Дж. М. Кейнса, К. Маркса і 

т.д. Дослідженням людського розвитку в Україні займаються такі науковці як 

Г.В. Герасименко, О.А. Грішнова, Е.М. Лібанова, Л.С. Лісогор та інші [3; 4].    

Не зважаючи на значний інтерес до проблем людського розвитку багато 

питань ще потребують глибокого аналізу, особливо це стосується регіонального 



 

людського розвитку та диференціації регіонів України за рівнем людського 

розвитку.  

Рівень людського розвитку концентрує в собі досягнення певного ступеня 

економічного, соціально-політичного, демографічного та інтелектуального 

розвитку країни в цілому. Згідно концепції людського розвитку головною 

метою розвитку суспільства є створення кожній людині умов для тривалого, 

здорового життя, здобуття освіти та доступу до ресурсів, що забезпечують 

гідний життєвий рівень. Саме ці складові використовують при розрахунку 

індексу людського розвитку.  

Протягом всього періоду спостереження, починаючи с 1990 року, Україна 

перебуває у групі країн із середнім рівнем людського розвитку [5, с. 10]. Якщо 

проаналізувати окремі складові індексу, стає зрозумілим, що найвище значення 

з усіх має індекс освіти, а за іншими показниками (особливо це стосується 

очікуваної тривалості життя при народжені) Україна значно поступається 

країнам с аналогічним рівнем розвитку.  

Для більш детального дослідження людського розвитку та виявлення 

можливих резервів підвищення його рівня доцільно проаналізувати розвиток 

окремих регіонів. З метою такого поглибленого аналізу в Україні інститутом 

демографії була розроблена методика розрахунку Індексу регіонального 

людського розвитку (ІРЛР) [6, с. 181 – 196]. Дана методика заснована на 

методиці розрахунку ІЛР, але для аналізу окремих його факторів користуються 

більше розширеною системою показників. Аналізуючи розвиток людського 

потенціалу в рамках однієї країни можна точніше врахувати все розмаїття його 

проявів, чого неможливо зробити на світовому рівні, коли необхідно 

враховувати певний набір показників, притаманний усім країнам. В Україні для 

розрахунку ІРЛР були взяті як показники-стимулятори людського розвитку, так 

і показники -дестімулятори. 

Розрахунок ІРЛР проводиться в два етапи: 

1) розрахунок узагальнюючих індексів, що характеризують окремі 

аспекти людського розвитку; 



 

 2) побудова інтегрального ІРЛР. 

Це дозволяє порівнювати між собою регіони не тільки в цілому, але й за 

окремими показниками розвитку. 

Всі показники, які використовуються для розрахунку ІРЛР, об'єднані в 

наступні блоки: відтворення населення; соціальне середовище; комфортне 

життя; добробут; гідна праця; освіта. У кожному блоці розраховуються 

показники, що характеризують ті чи інші сторони людського розвитку.  

Якщо використовуючи дані Державної служби статистики України [7] 

проаналізувати ІРЛР у 2010 – 2013 рр. та згрупувати регіони України у п’ять 

груп з рівними інтервалами, виділивши групи з дуже низьким, низьким, 

середнім, високим та дуже високим рівнем людського розвитку, ми побачимо 

деяке погіршення показників. 

Так, якщо у 2010 році найбільша кількість областей  України (32%) 

потрапила до групи із середнім рівнем людського розвитку, то у 2013 році 44% 

областей – це області з низьким рівнем розвитку (рис. 1 та 2).  

 

 

Рис. 1. Картограма розподілу регіонів України за рівнем людського 

розвитку у 2010 році  

 

Також слід зазначити, що у 2013 році значно скоротилась кількість 

областей з дуже високим рівнем розвитку та навпаки збільшилась кількість 

областей з дуже низьким рівнем людського розвитку (рис. 2).  



 

 

Рис. 2. Картограма розподілу регіонів України за рівнем людського 

розвитку у 2013 році  

 

Так, у 2010 році до групи з дуже високим рівнем розвитку потрапили 

Харківська, Чернівецька, Закарпатська, Київська, Черкаська, Львівська області 

та АР Крим, а у 2013 році – лише Харківська та Чернівецька області. У групу 

регіонів з дуже низьким рівнем людського розвитку у 2013 році окрім 

Херсонської, Кіровоградської та Житомирської областей, для яких є 

характерним низький рівень ІРЛР протягом всього аналізованого періоду, 

потрапили ще Івано-Франківська та Сумська області. Значного погіршення в 

рівне людського розвитку за період 2010 – 2013 рр. зазнали Київська, 

Черкаська, Івано-Франківська та Сумська області.  

Проведений аналіз свідчить, що в Україні існує негативна тенденція до 

погіршення показників регіонального людського розвитку. Сучасний стан 

людського розвитку більшості регіонів України характеризується низькими 

показниками рівня життя, несприятливою демографічною ситуацією, поганим 

станом здоров’я населення, значним поширенням асоціальних явищ, 

несприятливим соціально-психологічним кліматом [5, с. 426]. З огляду на це, 

особливої актуальності набуває поглиблений аналіз окремих причин 

погіршення показників людського розвитку, як в цілому по Україні, так і по 

окремих регіонах, а також розробка науковообґрунтованого  методичного та 



 

інформаційного забезпечення стратегій розвитку регіонів. Досвід країн із 

розвиненою економікою доводить надзвичайну важливість виваженої 

регіональної політики у підвищенні добробуту та створені сприятливих умов 

для всього населення незалежно від місця проживання. 

 Таким чином, забезпечення сталого людського розвитку як на 

регіональному рівні, так і в країні в цілому має буду пріоритетнім напрямком 

для органів державної влади. 
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