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РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ 

 Заюкова Івана Віктровича 

 «Самозбереження здоров’я зайнятого населення України: теоретико-методологічні та 

прикладні аспекти забезпечення» 

 

Монографія «Самозбереження здоров’я зайнятого населення України: 

теоретико-методологічні та прикладні аспекти забезпечення» − цікаве та ґрунтовне 

дослідження Заюкова І. В., яке має теоретичне й практичне значення. Перш за все, вона 

дає цілісне уявлення про загальний вектор розвитку людського капіталу в напрямку 

збереження та зміцнення здоров’я населення України, зокрема його зайнятої частини в 

аспекті реалізації концептуальних основ його самозбереження.  

Свободу вибору людиною власного способу життя в умовах, коли можна по-

різному використовувати наявні блага і по-різному формувати їх набір, характеризує 

концепція якості життя – «концепція можливостей», яку автор застосовує в процесі 

власного дослідження. Автор додатково доводить в монографії, що саме від людини 

залежить її життя, а також її здоров’я. Адже відомо, що жодна країна світу не може 

гарантувати досягнення всіма громадянами такого важливого елемента життя, як 

високий рівень здоров’я. Тому багато залежить від самої людини, її поведінки, зокрема 

в напрямку самозбереження. Відповідно до таких концептуальних уявлень у 

рецензованій монографії проаналізовано величезну кількість проблемних питань, які 

пов’язані з різними аспектами збереження та зміцнення людського капіталу здоров’я 

зайнятих громадян. Зокрема це стосується забезпечення гідної зайнятості, підвищення 

рівня задоволеністю роботою та умовами праці, вирішення проблеми бідності і 

економічної нерівності, подолання прекаризації на ринку праці України, мотивації 

професійного розвитку, налагодження соціальних зв’язків, що, в кінцевому підсумку, 

позитивно вплине на формування людського капіталу країни та стане фактором 

соціально-економічного розвитку, зокрема в сфері соціально-трудових відносин. 

Структура монографії є раціональною та складається з чотирьох розділів. Так, 

аналізуючи перший розділ монографії Заюкова І. В. «Теоретико-методологічні засади 

дослідження самозбереження здоров’я як соціально-економічної категорії», можна 

відмітити такі основні наукові здобутки. Автор довів, що капітал здоров’я людини є 

фундаментом соціально-економічного і людського розвитку, фактором зростання 

конкурентоспроможності економіки та національного багатства країни. Важливо 

звернути увагу на побудованій автором структурній моделі взаємодії соціально-

економічних процесів з категорією «здоров’я» та визначення ролі і місця здоров’я в 

системі формування поведінки, направленої на самозбереження здоров’я зайнятого 

населення України. Окремо заслуговує на увагу запропонована та обґрунтована 

автором концептуальна основа внесення «економічної» складової у визначення 

дефініції «здоров’я» як важливої детермінанти збереження й зміцнення людського 
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капіталу, соціально-економічного розвитку країни в цілому. Варто підкреслити 

важливість зміни вектора державної політики в сфері охорони здоров’я України з 

«патерналізму» на «індивідуалізм», що пропонується в роботі як пропозиція. Це 

дозволить сформувати основи мотивації зайнятих громадян до самозбереження 

власного здоров’я. 

В другому розділі монографії «Здоров’я як важливий ресурс праці» автором 

досліджується вплив сучасних ринкових трансформаційних процесів на ринку праці на 

стан людського капіталу здоров’я. Погоджуюсь з тим, що сучасна модель ринку праці 

України характеризується нарощенням шоків здоров’я. Це пов’язано з негативними 

тенденціями, які проявляються в сфері соціально-трудових відносин, зокрема з 

прекаризацією, що дуже швидкими темпами знецінює людський капітал України. 

Значним внеском автора монографії є побудована модель впливу шоків здоров’я на 

пропозицію ринку праці. 

В третьому розділі «Теоретико-методологічні основи формування поведінки 

працівників, направленої на самозбереження здоров’я» варто відмітити такі важливі 

наукові напрацювання автора, які пов’язані з: обґрунтуванням теорій поведінки, що 

стане базисом формування концептуальних засад самозбереження здоров’я зайнятого 

населення України; створенням експертно-моделювальної системи для проведення 

багатофакторного аналізу рівня самозбереження здоров’я зайнятих громадян на 

макрорівні із застосуванням теорії нечіткої логіки; дослідженням перспективного 

досвіду розвинених країн світу в напрямку правового забезпечення мотивації 

працівників до вітальної поведінки; активізацією в Україні принципу профілактичної 

медицини в руслі реформування системи охорони здоров’я та побудови нової системи 

громадського здоров’я. 

В четвертому розділі «Дослідження впливу факторів на здоров’я зайнятого 

населення України за самооцінкою» було проведено соціологічне дослідження щодо 

виявлення впливу соціально-демографічних, соціально-економічних і поведінкових 

факторів на здоров’я зайнятого населення Вінницького регіону та проведено 

порівняння отриманих даних дослідження з даними по Україні, які практично 

збігаються. Завдяки обраному підходу в оцінюванні впливу факторів на здоров’я 

зайнятого населення, зазначене дослідження суттєво вирізняється серед численних 

наукових праць іноземних і вітчизняних вчених. Наприклад тим, що відповідна оцінка 

містить комплексний підхід до виявлення соціально-демографічних, соціально-

економічних та поведінкових чинників, які можна врахувати при розробці на 

структурному рівні програм, націлених на мотивацію зайнятих громадян до 

самозбереження власного здоров’я в процесі трудової та позавиробничої діяльності. 

Цікавим моментом монографії є побудова математичної регресійно-лінійної моделі, яка 
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показує залежність підсумкового показника – рівня здоров’я населення працездатного 

віку – (за самооцінкою) від факторних ознак (демографічних, соціально-економічних, 

поведінкових). Це, на мою думку, є базою для моніторингу рівня здоров’я населення 

України, зокрема його зайнятої частини та розробки пропозицій і рекомендацій на рівні 

держави, територіальних громад, підприємств щодо збереження здоров’я трудових 

ресурсів. Крім того, актуальності набувають дослідження причин абсентеїзму на ринку 

праці України та чинників мотивації працівників щодо зайнятості в умовах, які не 

тільки знецінюють їх людський капітал здоров’я, а й повністю його руйнують. 

Є зауваження та пропозиції. Доцільно було навести концептуальні засади 

взаємодії запропонованої ідеології самозбереження здоров’я зайнятого населення 

України з побудовою сучасної системи громадського здоров’я. Рекомендовано 

розкрити фінансовий аспект мотивації громадян, зокрема зайнятих, до збереження й 

зміцнення свого людського капіталу здоров’я. Утім, ці зауваження не є принциповими і 

не впливають на загальну високу оцінку здійсненого дослідження та його 

монографічної репрезентації. 

Враховуючи вищенаведене, можна зробити висновок, що, завдяки обраному 

автором підходу, монографія є структурованою, багатоплановою, ґрунтовною. 

Практичне значення монографії полягає у тому, що отримані наукові результати 

можуть бути використані в процесі формування стратегії реалізації нової системи 

громадського здоров’я та під час удосконалення політики держави в сфері соціально-

трудових відносин.  

В цілому, монографія написана фаховою науковою мовою. Вона є актуальним, 

своєчасним, завершеним дослідженням та має наукову і практичну цінність, виконана 

на належному науково-методологічному рівні. Таким чином, усе це дає підстави для 

того, щоб високо оцінити результати праці «Самозбереження здоров’я зайнятого 

населення України: теоретико-методологічні та прикладні аспекти забезпечення» к.е.н., 

доцента, доцента Вінницького національного технічного університету Заюкова Івана 

Віктровича.  
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