Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації»

Дем’яненко А. А.
аспірант
Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця
м. Харків, Україна

МОРФОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ
«ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК»
Процеси, що відбуваються у світовій економічній системі, супроводжуються
посиленням соціальної орієнтації економіки та зосередженням на проблемах,
пов’язаних із нерівномірністю розвитку населення різних країн. Необхідність орі
єнтації суспільства на зростанні добробуту та підвищенні якості життя зумовило
популяризацію концепції людського розвитку. Оскільки нова парадигма соціаль
но-економічного розвитку перебуває на стадії становлення існує ряд проблем, які
розглядаються дослідниками. Зокрема, в економічній теорії інтерпретація поняття
«людський розвиток» має багатоаспектний вираз, але водночас відсутнє єдине ба
чення щодо змістовного наповнення даного поняття.
На сьогодні у науковій літературі чимало українських учених досліджують
теоретичний фундамент людського розвитку, серед яких Л. І. Безтелесна [1],
0 . А. Гриценко [2], О. А. Грішнова [3], А. В. Карпенко [5], І. Ю. Кочума [6],
Е. М. Лібанова [7], М. В. Макоцьоба [8], О. О. Стрижак [12], Н. В. Томчук [13],
1. Ф. Щербина [14]. Але вперше формування науково-обґрунтованого поняття
людського розвитку було визначено у Доповіді про людський розвиток у 1990 р.
фахівцями ПРООН як «процес розширення можливостей людей» [15]. Поняття
було оновлено і доповнено представниками ПРООН в 2010 році [16], що свідчить
про динамічний розвиток концепції і як наслідок, попереднє визначення недостат
ньо повно відображає сьогодення людського розвитку.
Дослідження сучасних поглядів щодо розуміння терміну «людський розви
ток» із використанням морфологічного аналізу дало змогу ідентифікувати, виок
ремити та систематизувати основні елементи системи досліджуваної категорії морфологічні ознаки. Залежно від підходу до розгляду певних ознак досліджува
ного поняття, було здійснено їх групування у певні блоки: ключова характеристи
ка поняття, складові компоненти людського розвитку, мета, рівень і результати
людського розвитку, що наведено на рис.

Рис. Морфологічні ознаки поняття людського розвитку

Комбінації морфологічних ознак утворюють низку варіантів опису поняття
людського розвитку, за допомогою яких можна ідентифікувати міркування щодо
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сутності поняття кожного з досліджуваних літературних джерел. Так, у результаті
розрахунків, автором виокремлено найбільш типові ознаки поняття «людський
розвиток».
Серед сукупності визначень досліджуваного поняття ключовою характерис
тикою є бачення людського розвитку як процесу розширення можливостей люди
ни [3], [6], [7], [8], [9], [10], [14], [15], [16], і як процес розширення свобод вибору
людини [8], [16]. Також серед ключових характеристик автори визначають людсь
кий розвиток як систему відносин [13], економіко-управлінську концепцію [1], та
парадигму сучасного розвитку [4].
Основною метою людського розвитку науковці вважають: досягнення гідного
рівня життя [5], [10], [15]; досягнення поставленої мети і виконання значимих для
людини завдань [6], [9]; стале зростання якості життя усього населення [7], [11].
Узагальнення визначень та морфологічний аналіз поняття людського розвит
ку дав змогу систематизувати теоретико-методологічні ознаки сутності та змісту
людського розвитку й зробити висновок про суттєву специфіку процесу розши
рення людських можливостей. Але серед сукупності визначень, запропонованих
зарубіжними і вітчизняними авторами, ми погоджуємося з експертами ПРООН, які
найбільш комплексно відобразили категорію людського розвитку у Доповіді люд
ського розвитку у 2010 р., а саме: «розширення можливостей і свобод людей, ство
рення таких умов, які б дозволили людям прожити тривале, здорове і продуктивне
життя та досягати інших цілей, які мають значення; активно брати участь у фор
муванні справедливого та сталого розвитку на нашій планеті».
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