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GOVERNANCE OF HUMAN DEVELOPMENT IN VIEW OF EUROPEAN SOCIAL STANDARDS

У статті визначається сутність концепції людського розвитку, її основна мета, динамічність

та роль в сучасній економічній науці. Доведено, що європейська інтеграція є стратегічним пріо�

ритетом зовнішньої політики України, що передбачає наближення до кращих соціальних стан�

дартів якості життя. Розкрити фактори сприяння досягнення європейських соціальних стан�

дартів. Досліджено та систематизовано основні нормативно�правові документи, які регламен�

тують проблеми людського розвитку в державі. Обгрунтовано недоліки існуючих стратегій дер�

жавного розвитку та пов'язаних з цим негативних тенденцій формування людського потенціа�

лу. Доведено необхідність визнання законодавчих актів щодо людського розвитку як само�

стійного та ключового напряму стратегічних орієнтирів державної політики. Запропоновано

заходи удосконалення механізмів регулювання людського розвитку з метою гармонізації со�

ціальних заходів з програмами економічного розвитку та забезпечення конкурентоспромож�

ності України в європейському просторі.

The article defines the concept of human development, its main purpose, dynamism and relevance

in modern economics. It is proved that European integration as a strategic priority of the foreign

policy of Ukraine, which provides the best approximation to the social standards of living. The factors

are contributing to the European social standards. It was studied and systematized the main legal

documents regulating human development in the country. It was grounded on shortcomings of existing

national development strategies and associated negative trends shaping human potential. It was

proved the necessity of recognition in the laws of human development, such as self�direction and

key strategic objectives of public policy. It was proposed measures that improve the mechanisms

regulating human development in order to harmonize social activities with programs of economic

development and competitiveness of Ukraine in Europe.
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робуту людини та її розвитку. "Народ є реальним

багатством будь%якої країни. Основна мета розвит%

ку — це створення таких обставин, які дозволяють

людям насолоджуватися довголіттям, вести здоро%

ве та творче життя" [1]. У 2000 р. на Саміті Тисячо%

ліття в Нью%Йорку Україна, як і інші країни%члени

ООН, що підписали Декларацію Тисячоліття взяла на
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себе зобов'язання досягти Цілей Розвитку Тисячол%

іття, до 2015 р. У зв'язку з цим, соціальна орієнтація

державної політики України була визначена як пріо%

ритетна та першочергова.

Реалізація стратегічного завдання розвитку ук%

раїнського суспільства щодо інтеграції в європейсь%

кий простір передбачає наближення до кращих

світових стандартів рівня та якості життя, підвищен%

ня соціального захисту населення та повноцінний

розвиток людського потенціалу [2].

Після підписання Декларації минуло вже 13

років, між тим, за даними доповіді експертів ООН,

Україна посідає 76 позицію серед 187 країн світу за

індексом людського розвитку (ІЛР) [3]. Це свідчить

про те, що за цей період значного покращення не

відбулося, а за деякими показниками (наприклад,

середня тривалість життя), навпаки, спостерігаєть%

ся стрімке погіршення ситуації.

У зв'язку з цим, не викликає сумнівів необ%

хідність вдосконалення державного управління

людським розвитком з точки зору втілення євро%

пейських соціальних стандартів у національній пол%

ітиці держави.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Значний внесок у розробку проблематики людсь%

кого розвитку внесли вітчизняні науковці Інституту

демографії та соціальних досліджень НАН України

під керівництвом Е. Лібанової [2]. Серед інших су%

часних вітчизняних фахівців В. Геєць [9, 13], О. По%

тєхін [7], О. Врадій [7], К.Е. Гафарова [6], Т.В. Поспєлова

[8], І.Ф. Щербина [4], які визначили у своїх працях

економічні та соціальні проблеми людського розвит%

ку, що відбилися у державних програмах розвитку

суспільства.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення шляхів втілення євро%

пейських соціальних стандартів людського розвит%

ку в Україні на основі дослідження стратегічних соц%

іально%економічних програм для вдосконалення ме%

ханізмів державного управління.

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ ДОСЛІДЖЕННЯ
У Звіті з людського розвитку 2010 р., представ%

леному ПРООН, підкреслюється динамічність кон%

цепції людського розвитку і робиться новий крок в

її еволюції, подається більш розвинене і уточнене її

визначення, а саме, включення в число людських

свобод права людей на довге, здорове і творче жит%

тя, на здійснення інших цілей, що мають цінність, на

активну участь у забезпеченні справедливості та ста%

лості на нашій спільній планеті [3].

Отже, людський розвиток можна трактувати од%

ночасно як процес розширення людських можливо%

стей і як його результат, тобто як досягнутий рівень

людського розвитку за певний проміжок часу. При%

чому формування потенціалу людини залежить від

інтенсивності та ефективності використання як без%

посередньо людиною, так і суспільством в її інтере%

сах економічних, соціальних та політичних можли%

востей розвитку, що у кінцевому підсумку залежить

від досконалості механізмів регулювання [4].

Оскільки європейська інтеграція є стратегічним

пріоритетом зовнішньої політики України, то ми має%

мо привести нормативи соціального забезпечення

українського законодавства до стандартів, які виз%

начені в Європейській соціальній хартії та Євро%

пейському Кодексі соціального забезпечення.

Група соціальних стандартів, що отримала назву

Європейська соціальна хартія, повністю присвячена

формуванню і захисту соціальних прав, була розроб%

лена у 1961 році. У 1996 році Рада Європи підготу%

вала нову редакцію Європейської соціальної хартії,

яку схвалила відповідна Рада міністрів 3 квітня 1996

року, а з 3 травня того ж року вона була відкрита

для підпису європейськими країнами [5]. Україна

також підписала цей документ 7 травня 1999 року.

Процес його ратифікації, відповідно до зобов'язань,

взятих при вступі до Ради Європи, Україна розпоча%

ла через 7 років — 30 липня 2006 року. Ратифікова%

но 27 статей з 31 (зокрема, шість із дев'яти обов'яз%

кових) і 74 пункти з 98. Такий підхід дозволив відійти

від соціальних мінімумів і наблизитися до цивілізо%

ваних соціальних стандартів, що забезпечують

гідний рівень життя населення.

Про високу ефективність чинної в ЄС соціальної

моделі свідчить, зокрема, усталена тенденція щодо

зростання протягом останніх десятиліть індексу

людського розвитку, суттєве перевищення середнь%

ого рівня заробітної плати в країнах ЄС порівняно зі

США, майже десятиразове зниження рівня бідності

протягом останніх десятиліть, висока якість соціаль%

них послуг та ін.

Серед факторів, які сприяли досягненню євро%

пейськими країнами високих соціальних стандартів,

крім великомасштабних фінансових вкладень націо%

нальних урядів та колосальних соціальних бюджетів,

слід виокремити і високу ефективність соціальної

політики Європейського Союзу, яка проявляється в

гармонізації соціальних заходів з програмами еко%

номічного розвитку та забезпечення конкурентосп%

роможності європейського регіону на глобальних

ринках. У свою чергу, соціальні стандарти рівня жит%

тя населення країн ЄС стосуються встановлення

мінімальних соціальних норм, які гарантують гідний

рівень життєдіяльності суспільства [6].

До європейських соціальних стандартів (далі

ЄСС) рівня життя належать [7]: показник очікуваної

тривалості життя при народженні; показник грамот%

ності дорослого населення; середня тривалість на%

вчання; реальний ВВП на душу населення за ПКС;

сумарний коефіцієнт народжуваності; коефіцієнт

старіння населення; розрив у рівні доходів гранич%

них груп населення; частка населення, яке проживає

за межею бідності; співвідношення мінімальної та

середньої заробітної плати, що не перевищує 1:3;

мінімальний рівень погодинної заробітної плати —

не менше 3 дол. США; рівень безробіття, що не пе%

ревищує 8—10%; кількість правопорушень на 100

тис. населення — до 5 тис. випадків; рівень депопу%

ляції — 50:50; кількість психічних патологій на 100

тис. населення — не більше 284 осіб.
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Таким чином, ЄСС включають на сьогодні 14

стандартів соціальних норм, які використовують

співробітники ООН для аналізу й прогнозування соц%

іально%політичної ситуації у тій чи іншій державі та

при розрахунку індексу людського розвитку країн,

зокрема показник очікуваної тривалості життя при

народженні, показник грамотності дорослого насе%

лення, реальний ВВП на душу населення.

Що стосується України, то на сьогодні рівень її

соціальних стандартів суттєво відстає від європейсь%

кого практично за всіма показниками (за винятком

показника грамотності). Серед наслідків такої нега%

тивної ситуації можна виділити глибоку фінансову

кризу останніх років, що зачепила всі сфери сусп%

ільного життя та стала причиною відставання Украї%

ни від більшості європейських держав за рівнем роз%

витку економіки, недостатню законодавчу базу пер%

ших років державної незалежності та відсутність

нових інститутів функціонування національного ре%

гулювання людського розвитку.

Аналіз шляхів втілення європейських соціальних

стандартів в Україні свідчить про те, що на сучасно%

Таблиця 1. Програми регулювання людського розвитку на період до 2010 р.
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му етапі напрацьовано достатню законодавчу базу

з цього приводу, яка мала б забезпечити цілком ре%

альні можливості їх адаптації в національній пол%

ітиці.

Однак, низький рівень конкурентоспромож%

ності держави, відставання за показниками ІЛР,

критичний рівень бідності більшості населення

свідчить про те, що суттєвих змін на шляху подо%

лання кризових явищ у сфері людського розвитку

доти не відбулося. Основні нормативно%правові

документи, які в тій чи іншій мірі регламентують

проблеми людського розвитку, представлено в

таблиці 1.

При більш детальному розгляді прийнятих та

затверджених законодавством програм можна ви%

ділити низку пов'язаних з цим недоліків. Зокрема,

розробники стратегії економічного та соціального

розвитку на 2004—2015 рр. [9, с. 45] зазначають,

що: "це має бути період глибоких якісних перетво%

рень у  всіх сферах суспільного життя — еко%

номічній, соціальній, політичній, духовній", — од%

нак, основну увагу в ній приділено стратегічним

пріоритетам у сфері економіки і людський розви%

ток в ній позиціонується не як першопричина якіс%

них змін у суспільстві та економіці, а як їх резуль%

тат.

У рамках програми "Демографія та проблеми

людського розвитку" виконувалося 7 наукових

проектів, що дозволило здійснити значний обсяг

наукових досліджень, які мають важливе фунда%

ментальне і прикладне значення, створити підгрун%

тя для забезпечення демографічного спрямуван%

ня соціально%економічної політики, формування

механізмів подолання демографічної кризи в Ук%

раїні, стимулювання людського розвитку. Дана

програма зосереджувала увагу здебільшого на

науковому обгрунтуванні та супроводженні реалі%

зації демографічної політики як важливої складо%

вої соціально%економічної політики держави, спря%

мованої на підтримку переходу України на шляхи

інноваційного зростання, подолання негативних

наслідків демографічної кризи, досягнення відтво%

рення трудового потенціалу та людського розвит%

ку на якісно новому рівні. Це довело, що держав%

не управління людським розвитком розглядаєть%

ся скоріше як результат, а не як окремий стратег%

ічний напрям національної політики, навіть при

тому, що розвиток і збереження людського потен%

ціалу визнається пріоритетним завданням націо%

нального розвитку.

На початку 2010 р. групою експертів було роз%

роблено програму дій на перший рік після вступу

нового президента В.Ф.  Януковича на посаду:

"Пропозиції для України: 2010 — час для реформ"

[11]. Основними пріоритетними завданнями були

визначені наступні: реформування газового секто%

ра; незалежність Національного банку України;

режим інфляційного таргетування; зменшення вит%

рат державного бюджету; здійснення комплексно%

го дерегулювання підприємницької діяльності; ук%

ладання угоди про асоціацію з Європейським Со%

юзом та інші. Отже, незважаючи на поширення

концепції людського розвитку в усьому світі, при

розробці програм реформування маємо підхід, що

характеризує індустріальне суспільство, коли не

економіка для людей, а люди для економіки, де

економічний підхід розвитку суспільства є пере%

важним.

Таким чином, до 2010 року процеси державного

реформування відбувалися переважно в аспекті

відновлення та реструктуризації національної еко%

номіки та переведення її на інноваційний шлях роз%

витку. Все це вкотре підкреслило увагу науковців до

проблем людського розвитку на тлі падіння показ%

ників ІЛР і спричинило багато вітчизняних та міжна%

родних досліджень, спрямованих на пошук дієвих

механізмів управління.

Так, завдяки зусиллям команди ПРООН Цілі роз%

витку тисячоліття України були адаптовані до націо%

нальних потреб та специфіки розвитку у 2010 році, і

складають 7 цілей, 15 завдань та 33 індикатора.

Оновлену матрицю завдань та індикаторів розроб%

лено шляхом прозорого та відкритого процесу стра%

тегічного планування та прогнозування тенденцій

розвитку до 2015 року [12]. Вона визначає наступні

цілі:

Ціль 1. Подолання бідності (3 завдання, 5 інди%

каторів);

Ціль 2. Забезпечення якісної освіти впродовж

життя (2 завдання, 6 індикаторів);

Ціль 3. Забезпечення гендерної рівності (2 зав%

дання, 4 індикатори);

Ціль 4. Зменшення дитячої смертності (1 завдан%

ня, 2 індикатори);

Ціль 5. Поліпшення здоров'я матерів (1 завдан%

ня, 2 індикатори);

Ціль 6. Обмеження поширення ВІЛ%інфекції/

СНІДу та туберкульозу і започаткування тенденції до

скорочення їх масштабів (2 завдання, 6 індикаторів);

Ціль 7. Сталий розвиток довкілля (4 завдання, 8

індикаторів).

Результатом цієї роботи стала національна до%

повідь "Цілі Розвитку Тисячоліття. Україна — 2010"

підготовлена на основі аналізу наслідків здійснення

політики у різних сферах та обгрунтування оновле%

них завдань для Уряду до 2015 року, зокрема Указу

Президента України від 26.02.2010 № 274/2010

"Про невідкладні заходи з подолання бідності". Ре%

алізовувалися наступні проекти: Проект зі зміцнен%

ня і утвердження прав жінок і дітей в Україні (TRES);

Програма рівних можливостей, Програми розвитку

ООН в Україні, Програма "Заможне суспільство, кон%

курентоспроможна економіка, ефективна держава"

та ін.

Наступна національна доповідь 2010 р. "Новий

курс: реформи в Україні 2010—2015" є, з одного

боку, стратегічним, а з другого — практичним доку%

ментом. Її метою є окреслення концептуального ба%

чення принципово нового курсу здійснення в Україні

модернізаційних перетворень, конкретних завдань і

механізмів їх реалізації, що були сформовані вітчиз%

няною академічною наукою [13].

Слід відзначити, що відмінність цього підходу,

порівняно з іншими, в тому, що, по%перше, спосте%
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рігається чітке визначення проблем людського роз%

витку як ключових для суспільства; по%друге, про%

слідковується формула: "економіка для людей, а не

люди для економіки"; по%третє, багато уваги при%

діляється саме проблемам державного управління в

цій сфері.

У цій доповіді також зазначено, що в Україні зав%

жди було вдосталь проектів, концепцій і програм пе%

ретворення суспільства, але попри всі ідеї, обіцянки

й добрі наміри політиків, всі вони залишилися на па%

пері. У результаті маємо суспільство, яке: "не може

задовольнити нікого — ані бідних, які ледь зводять

кінці з кінцями, ані багатих, котрі почувають себе в

бідній країні не дуже комфортно й надійно, прихо%

вують свої капітали і весь час борються за вплив на

владу, бо його втрата майже неминуче спричиняє

втрату капіталів, ані людей середнього достатку, бо

їх стан не є стабільним, і вони не мають ефективних

механізмів забезпечення реалізації своїх інтересів"

[13].

Таким чином, сучасні дослідження людського

розвитку мають передбачати розробку показників і

характеристик його стану, згідно національних особ%

ливостей розвитку економіки та нових засобів дер%

жавної політики щодо сприяння людському розвит%

ку.

ВИСНОВКИ З ДОСЛІДЖЕННЯ І
ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

Аналіз державних програм регулювання людсь%

кого розвитку в Україні та обгрунтування необхід%

ності використання європейських соціальних стан%

дартів надав змогу визначити шляхи їх впроваджен%

ня у державній політиці України.

Серед запропонованих заходів удосконалення

механізмів управління людським розвитком дореч%

но виділити наступні:

— у державних документах визначити людський

розвиток як самостійний та ключовий напрям стра%

тегічних орієнтирів державної політики;

— запровадження комплексного та системного

підходу до розгляду проблем людського розвитку;

— врахування досвіду країн ЄС, послідовна та

наполеглива орієнтація державної політики в бік

європейських соціальних стандартів та норм соціаль%

ного регулювання;

— створення законодавчої бази, направленої на

захист населення як в цілому, так і окремих пільго%

вих категорій громадян;

— злагоджена діяльність гілок влади всіх рівнів

у досягненні пріоритетних цілей розвитку.

Запровадження комплексного та системного

підходу при прийнятті стратегічних документів дер%

жавного розвитку з урахуванням послідовної, цілес%

прямованої та наполегливої праці органів державно%

го управління та активної участі громадян в обгово%

ренні національних проектів розвитку дозволить

зменшити негативні наслідки системної кризи в Ук%

раїні та наблизитися до європейських соціальних

стандартів життя.

Подальші дослідження будуть направленні на

визначення шляхів оптимізації економічних ме%

ханізмів управління людським розвитком в умовах

євроінтеграційної політики України.
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