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ОСВІТА ЯК ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА:
КІЛЬКІСНИЙ ТА ЯКІСНИЙ ВИМІР
Т. В. Матюк, викладач, Одеський національний університет
ім. І. І. Мечникова, beskonechnost11@rambler.ru
Методологія дослідження. Результати отримані за рахунок застосування
методів: абстракції – при визначенні сутності категорії «освіта»; узагальнення –
при з’ясуванні функцій освіти та визначенні напрямів її впливу на економічний
розвиток; групування та якісного аналізу – при обґрунтуванні складових індексу
людського

розвитку

з

урахуванням

показників

розширення

прав

та

можливостей; методів кореляційного аналізу – при з’ясування вірогідності
впливу рівня освіти на індекс розвитку людського потенціалу з урахуванням
показників розширення прав та можливостей.
Результати. Оскільки освіта створює передумови і забезпечує механізми
суспільної модернізації, то у якості окремої її функції виділена «модернізаційна
функція», під якою розуміється освіта як рушійна сила суспільних перетворень
та

прогресивного

розвитку

суспільства

через

формування

складових

культурного й соціального капіталу як матеріальних і духовних засад високої
соціальної мобільності населення. З метою урахування в індексі людського
розвитку компонентів рівня свободи людини запропоновано доповнити
традиційний

тривимірний

склад

ындексу

людського

розвитку

іншими

складовими, які відображають національний рівень політичних, економічних та
громадянських свобод. Встановлено тісний кількісний взаємозв’язок між
індексом освіти та індексом розвитку людського потенціалу з урахуванням
показників розширення прав та можливостей, що підтверджує факт прямого
впливу освітніх відносин на соціально-економічний розвиток і є емпіричним
доказом виконання освітою функції модернізації суспільства.
Новизна. Виокремлено модернізуючу функцію освіти. Розроблено індекс
розвитку людського потенціалу з урахуванням показників розширення прав та
можливостей, який на відміну від традиційного, дозволяє

враховувати

національний рівень політичних, економічних та громадянських свобод.
Встановлено наявність прямого

тісного зв’язку як між індексом освіти та

індексом розвитку людського потенціалу з урахуванням показників розширення
прав та можливостей, так і між індексом освіти та індексом

політичної,

економічної і громадянської свободи.
Практична значущість. Запропонований інтегральний індекс розвитку
людського потенціалу дозволяє більш комплексно, з урахуванням показників
розширення прав та можливостей розглядати динаміку людського розвитку
національних економік.
Ключові слова: освіта, функції освіти, економічний розвиток, індекс
розвитку людського потенціалу, індекс освіти, індекс політичної, економічної та
громадянської свободи, кореляційний аналіз.
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