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"Державне регулювання розвитку людського потенціалу
в контексті політики підвищення якості життя населення"
Предметом роботи є розвиток людського потенціалу в контексті політики
підвищення якості життя населення. Метою роботи є узагальнення результатів
досліджень, присвячених аналізу дефініції "людський потенціал", у вітчизняних
та зарубіжних наукових роботах, що прямо або побічно стосуються державного регулювання розвитку людського потенціалу в контексті політики
підвищення якості життя населення. У процесі дослідження використано
методи історичного, логічного та порівняльного аналізу, графічні й табличні методи. На основі узагальнення результатів досліджень автором
сформульовано визначення категорії "людський потенціал" як ресурсу, що
складається з ряду важливих для людства складових, в першу чергу таких,
як здоров'я, вміння і здатність засвоювати та створювати нові знання
і технології, наявність свободи економічного вибору, що за певної можливості та обставин може перетворюватися на творчу роботу, спрямовану
на розвиток суспільства й отримання корисного соціально-економічного
результату. Галуззю застосування результатів дослідження є державне регулювання розвитку людського потенціалу в контексті політики підвищення
якості життя населення. Отже, індекс розвитку людського потенціалу,
розроблений ООН, а також методика розрахунку Регіонального індексу
людського розвитку, розроблена в НАН України, можуть вважатися досить
інформативними показниками стану соціального розвитку України щодо
інших країн світової спільноти, а також для оцінок в регіональному аспекті.
Науковою проблемою є вивчення можливих механізмів державного регулювання тих сфер суспільного розвитку, які в майбутньому могли б істотно
підвищити інтегральну величину індексу людського потенціалу нашої країни.
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