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Вче ни ми ін сти ту ту еко но мі ки про мис ло во сті НАН Ук раї ни ство ре но ко лек -
тив ну мо но гра фію «Люд ський по тен ці ал: ме ха ніз ми збе ре жен ня та роз вит ку»*,
що в ній до слі дже но ком плекс проб лем фор му ван ня та роз вит ку люд сько го по -
тен ці алу в Ук раї ні. Слід від зна чи ти гос тру ак ту аль ність для Ук раї ни проб лем
люд сько го роз вит ку, гли би ну, ком плекс ність і прак тич ну спря мо ва ність їх до -
слі джен ня в опуб лі ко ва ній мо но гра фії, що ро бить її цін ною як для на уко вої
спіль но ти, так і для сис те ми дер жав но го управ лін ня со ці аль ним роз вит ком.

Мо но гра фія скла дає ть ся із де ся ти роз ді лів, у яких ви світ ле но різ но ма ніт ні
ас пек ти люд сько го роз вит ку в Ук раї ні. Ви зна чен ня тео ре ти ко�ме то до ло гіч них

за сад збе ре жен ня та роз вит ку люд сько го по тен ці алу (роз діл 1) є ло гіч ним для вве ден ня чи та ча до ро зу мін ня
до слі джу ва ної проб ле ми. В цьо му роз ді лі по да но де таль ний ана ліз кон цеп ції ПРО ОН що до люд сько го роз -
вит ку, її тео ре тич них ви то ків, ви світ ле но вне сок ук ра їн ських на уков ців у роз ви ток тео рії люд сько го по тен ці -
алу. Ана ліз со ці аль них ри зи ків вка зує на на яв ність знач них пе ре шкод у фор му ван ні люд сько го по тен ці алу.

Ви ко рис тан ня ре зуль та тів все ук ра їн сько го со ціо ло гіч но го об сте жен ня «Ба зо ва за хи ще ність на се лен ня
Ук раї ни» у по єд на ні зі ста тис тич ни ми да ни ми да ло змо гу ав то рам мо но гра фії ви світ ли ти та кі ма ло до слі -
дже ні ас пек ти люд сько го роз вит ку як рі вень со ці аль ної за хи ще но сті; со ці аль ні не без пе ки у сфе рі за йня то -
сті, пра ці; фор му ван ня до хо ду, рів ня і якос ті жит тя; здо ров’я на се лен ня (роз ді ли 2–6). Ана ліз здійс не но за
пе рі од 2002–2006 рр., що да ло змо гу ви яви ти іс ну ючі тен ден ції, проб ле ми та стан їх ви рі шен ня. Про ве де не
до слі джен ня свід чить, що в Ук раї ні по ки що не ство ре но спри ят ли вих умов для за без пе чен ня роз вит ку люд -
сько го по тен ці алу. Біль шість на се лен ня має низь кий рі вень до хо дів, не до стат ній для за до во лен ня ос нов них
по треб. Ак ту алі зую ть ся проб ле ми за йня то сті та не ефек тив но го ви ко рис тан ня тру до во го по тен ці алу. І на ро -
бо ті, і в по всяк ден но му жит ті на се лен ня сти кає ть ся з низ кою со ці аль них ри зи ків, проб ле ма їх змен шен ня
фак тич но не ви рі шує ть ся ор га на ми вла ди всіх рів нів. То му спос те рі гає ть ся низь кий рі вень до ві ри на се лен -
ня до пред став ни ків різ них гі лок вла ди.

За слу го вує на ува гу ви кла де на ме то ди ка ви зна чен ня рів ня со ці аль ної за хи ще но сті на се лен ня Ук раї ни та
ме то ди ка ви мі ру й оцін ки якос ті жит тя. Роз ра хо ва ні на їх ос но ві ін тег ра цій ні ін дек си да ли змо гу ком плекс -
но оці ни ти стан і ди на мі ку со ці аль ної за хи ще но сті і якість жит тя в різ них ре гіо нах як для на се лен ня за га -
лом, так і окре мо для за йня тих (за ви да ми еко но міч ної ді яль но сті), що ство рює ін фор ма цій не під ґрун тя для
удо ско на лен ня со ці аль но го управ лін ня як на ре гіо наль но му, так і на га лу зе во му рів нях.

Зміст мо но гра фії ви хо дить да ле ко за ме жі тра ди цій но го під хо ду до ана лі зу проб лем роз вит ку люд сько го
по тен ці алу. Окре мі роз ді ли при свя че ні до слі джен ню взає мо зв’яз ку фор му ван ня люд сько го по тен ці алу та
се ред ньо го кла су, ген дер ним осо бли вос тям люд сько го роз вит ку в Ук раї ні, ро лі со ці аль ної са мо ор га ні за ції
те ри то рі аль них гро мад у від тво ре нні люд сько го по тен ці алу.

Важ ли во, що ко жен роз діл мо но гра фії міс тить ре ко мен да ції що до шля хів і за хо дів ви рі шен ня проб лем
роз вит ку та на гро ма джен ня люд сько го по тен ці алу. На за вер шен ня ви кла де но про по зи ції що до за без пе чен -
ня ефек тив но сті дер жав но го со ці аль но го управ лін ня у кон тек сті люд сько го роз вит ку, вклю ча ючи ви ко рис -
тан ня тех но ло гій со ці аль но го про ек ту ван ня.

У ці ло му мо но гра фія «Люд ський по тен ці ал: ме ха ніз ми збе ре жен ня та роз вит ку» ви ко на на на ви со ко му
на уко во�тео ре тич но му рів ні. Здійс не ні ав то ра ми до слі джен ня да ли мож ли вість зро би ти тео ре тич ні уза галь -
нен ня, які спри яти муть роз роб ці та прий нят тю ефек тив них управ лін ських рі шень сто сов но со ці аль но го роз -
вит ку Ук раї ни. То му мо но гра фія бу де ко рис ною не ли ше для на уко вих пра ців ни ків, ви кла да чів ви щої шко -
ли, ас пі ран тів і сту ден тів, а й для прак ти ків: за ко но дав ців, спе ціа ліс тів ор га нів дер жав но го управ лін ня, по -
лі ти ків, ке рів ни ків, ши ро ко го ко ла ін те лі ген ції — всіх, ко го ці кав лять і тур бу ють проб ле ми за без пе чен ня гід -
но го май бут ньо го Ук раї ни.
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