
363

найприйнятнішим методом регулювання соціально-трудових від-
носин є соціальне партнерство, яке, в свою чергу, є не тільки рух
влади назустріч роботодавцям та профспілкам, але й рух партне-
рів назустріч владі.
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СУТЬ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ
ТА ЙОГО ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК

З ІНШИМИ ЕКОНОМІЧНИМИ КАТЕГОРІЯМИ

АНОТАЦІЯ. У статті узагальнено основні теоретичні підходи до
визначення сутності поняття «людський потенціал»; проведено
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диференціацію понять «людський потенціал», «людські ресурси»,
«людський капітал».
КЛЮЧОВІ СЛОВА: потенціал, людський потенціал, людські ресур-
си, людський капітал.

АННОТАЦИЯ. В статье обобщены основные теоретические по-
дходы к определению сущности понятия «человеческий потенци-
ал»; проведена дифференциация понятий «человеческий потен-
циал», «человеческие ресурсы», «человеческий капитал».
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: потенциал, человеческий потенциал, чело-
веческие ресурсы, человеческий капитал.

ANNOTATION. In the article the main theoretical approaches to
determining the nature of the concept «human potential» are ge-
neralized; differentiation of concepts «human potential», «human re-
sources», «human capital» is conducted.
KEY WORDS: potential, human potential, human resources, human
capital.

Постановка проблеми. За умов прискорення науково-
технічного прогресу, вичерпування традиційних джерел енергії
та сировини суттєво змінюється роль та місце людини в соціаль-
но-економічних процесах. В меншій мірі до персоналу підпри-
ємства пред’являються вимоги щодо фізичної сили чи, навіть,
рівня спеціалізованої підготовки, в більшій мірі акцентується
увага на вмінні людини навчатися та продукувати нові знання
в процесах своєї діяльності. У даному випадку мова йде саме
про людський потенціал, що є найважливішим стратегічним
показником, який визначає перспективи розвитку як окремого
підприємства, так і загалом економіки. Сьогодні відбувається
усвідомлення ролі людського потенціалу як основного інстру-
менту соціально-економічного прогресу суспільства, що ро-
бить проблему людського потенціалу однією з найактуальні-
ших в економічній теорії.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед вітчизняних
економістів-теоретиків сутність людського потенціалу досліджують
Богиня Д., Долішній М., Грішнова О., Задорожний Г., Каленюк І.,
Куценко В., Лібанова Е., Тютюннікова С. та ін. Серед зарубіжних
науковців соціально-економічного напряму аналізом вищезазначе-
ного питання займаються Автономов В., Беккер Г., Заславська Т.,
Капелюшніков Р, Маслоу А., Шульц Т., Щетінін В. та ін.

Постановка завдання. Аналіз публікацій з обраної пробле-
матики демонструє величезну кількість науково-теоретичних і
методологічних підходів до дослідження та управління здатнос-
ті людини до праці. Слід зазначити, що за умов тяжіння праці до
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творчості внаслідок зміни характеру праці розвивається і теорія
управління персоналом. На нашу думку, в сучасному постіндус-
тріальному суспільстві необхідно в більшій мірі звертати увагу
на потенційні, приховані здатності працівника — носія інтелек-
ту як до виконання поставлених перед ним завдань, так і, вна-
слідок схильності до самоорганізації, до самостійного встанов-
лення та вирішення нових задач. Як наслідок, необхідно більш
детально розглянути категорію «людський потенціал», а також
його взаємозв’язок з іншими економічними категоріями, зокре-
ма «людські ресурси» та «людський капітал».

Виклад основного матеріалу. В економічній літературі пред-
ставлено кілька різних підходів до поняття «людський потенці-
ал». Перш за все, визначимо, що означає сам термін «потенціал».

В перекладі на українську мову термін «потенціал» (від лат.
potencia) означає «можливість» і трактується як сукупність усіх
наявних засобів, можливостей, які можуть бути використані у
будь-якій галузі, сфері за певних умов та обставин для досягнен-
ня певної мети [9, с. 630].

В економічній енциклопедії за редакцією С. Мочерного поте-
нціал — це «наявні в економічного суб’єкта ресурси, їхня опти-
мальна структура та вміння раціонально використовувати ці ре-
сурси для досягнення поставленої мети» [5, 13].

С. Пирожков вважає, що «головна особливість поняття «потен-
ціал» полягає в тому, що він служить інтелектуальною мірою
оцінки можливостей тієї чи іншої системи, які можуть бути реа-
лізовані в даний час чи в майбутньому» [11, с. 19].

Досить цікавим є методологічний підхід, за яким потенціал
характеризується такими ознаками [8, с. 253]:

— потенціал людини є ресурсним показником і тому може ма-
ти певну чисельну оцінку величини;

— цей ресурс не є раз і назавжди заданим, він постійно віднов-
люється в ході життєдіяльності;

— потенціал людини реалізується у її взаємовідносинах з дов-
кіллям, насамперед суспільством, і в цьому плані є набором на-
прямків (векторів), за якими здійснюється ця взаємодія;

— потенціал людини володіє системною якістю.
Визначення саме людського потенціалу віднаходимо в еконо-

мічній енциклопедії: «міра втілених у людині природних здібнос-
тей, таланту, рівня освіти, кваліфікації та їх здатності приносити
доход» [5, с. 216].

А. Олейник вважає, людський потенціал — це сукупність
знань, практичних навичок і трудових зусиль людини [10, с. 125].



366

Людський потенціал — це здатності до одержання та викори-
стання інформації і знань [2, с. 92—93].

Як зазначає Л. Шаульська, людський потенціал — це інтеграль-
на сукупність можливостей населення здійснювати трудову, у т. ч.
підприємницьку, інноваційну діяльність суб’єктів [16, с. 330—339].

Варналій стверджує, що людський потенціал являє собою ін-
тегральну сукупність можливостей населення до економічної ак-
тивності як суб’єктів трудової діяльності [12, с. 119].

На думку С. М. Задорожної «людський потенціал є соціально-
економічною категорією, зміст якої розкривається у елементар-
ному прояві якісних і кількісних біологічних, фізіологічних, ду-
ховних, моральних, творчих, соціальних, економічних та інтелек-
туальних властивостей індивіда, соціальних груп або населення
країни, які лише за умови їх ефективного використання забезпе-
чать його розширене відтворення» [6, с. 15].

Необхідно відзначити, що людський потенціал має ряд харак-
терних властивостей (особливостей), які необхідно враховувати
при його розумінні. Серед них слід окреслити такі [15, с. 163]:

— людський потенціал є головною цінністю сучасного суспіль-
ства, а також основним чинником людського розвитку; форму-
вання людського потенціалу вимагає значних витрат як від само-
го індивіда, так і від суспільства в цілому;

— людський потенціал — це генетично закладені природою та
здобуті протягом життя сукупні можливості та здібності особистості;

— людський потенціал протягом свого життя не тільки нако-
пичується, але і піддається зношенню, як фізичному, так і мораль-
ному. Застарілими стають з часом знання індивіда.

Для уточнення сутності людського потенціалу надзвичайно
важливим є розмежування категорій «людський капітал», «люд-
ський потенціал» і «людські ресурси», що характеризують люд-
ський чинник і досить тісно між собою взаємозв’язані.

Слід зазначити, що людський потенціал виступає стратегіч-
ною складовою людських ресурсів підприємства, оскільки він
створює потенційні можливості розвиватися й адаптуватися до
ринкових умов [17, с. 10].

Людський потенціал і людські ресурси варто розрізняти з по-
гляду залучення в економіку. Людські ресурси — це «присвоє-
ні» потенціали людей (соціально-демографічні, освітньо-про-
фесійні, інтелектуальні, духовно-інформаційні, інноваційні, креа-
тивні, культурні, мотиваційні тощо), які стали реальною власні-
стю. Людський потенціал — здібності людини взагалі, які не за-
лежать від їх використання у матеріальному чи нематеріально-
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му виробництві. Очевидно, що ЛП є за величиною більшим, ніж
людські ресурси, тому помилково ототожнювати людські ресур-
си і людський потенціал [14, с. 31].

Проте при цьому ні в якому разі не слід ототожнювати по-
няття «людського потенціалу» з «людським капіталом». Адже,
незважаючи на те, що потенціал і капітал належать людині і
потенціал при наявності певних потреб може набувати ознак
капіталу (як при створенні економічних благ, так і при отри-
манні прибутку чи доходу). Все ж треба чітко розрізняти, що
під людським капіталом слід розуміти економічний запас бла-
га, що знаходяться у розпорядженні власника (кваліфікація,
спеціальна підготовка), що мають вартісну оцінку. А людський
потенціал — це всього лише можливості, які не реалізовані
(тобто накопичені, збережені і знаходяться в резерві) і, відпо-
відно, до визначеного часу не мають економічної оцінки, але
які при бажанні і конкретних способах мотивації можна реалі-
зувати [13, с. 171].

Також І. Каленюк зазначає: «Сукупність здібностей людини
не є капіталом, тому що самі по собі вони нічого не означають:
тільки включення певного набору здібностей і засвоєних знань
людини до відповідної системи суспільно-економічних відносин
дає можливість ідентифікувати їх як капітал. Капіталом стає реа-
лізація ...здібностей людини до продуктивної праці, коли метою
виробництва виступає одержання прибутку» [7, с. 67—68].

За визначенням О. А. Грішнової, «людський капітал» — це
«економічна категорія, яка характеризує сукупність сформова-
них і розвинутих унаслідок інвестицій продуктивних здібнос-
тей, особистих рис і мотивації індивідів, що перебувають у їх
власності, використовуються в економічній діяльності, сприя-
ють підвищенню продуктивності праці і завдяки цьому впли-
вають на зростання доходів свого власного та національного
доходу» [4, с. 16—17].

За визначенням О. Бородіної, людський капітал — це сукуп-
ність проінвестованих суспільно доцільних виробничих і загаль-
нолюдських навичок, знань, здібностей, якими володіє людина,
які їй належать, є невіддільним від неї та практично використо-
вуються у повсякденному житті [1, с. 51].

Н. Голікова підкреслює, що людський капітал є складною
економічною категорією, що виникає в умовах становлення ін-
формаційно-технотронної економіки, в якій головним виробни-
чим ресурсом стають обдарованість, здібності і знання. Вона об-
ґрунтовує, що необхідними умовами існування людського капі-



368

талу є наявність відносин найму та прибутковість праці. Тому, за
її визначенням, людський капітал — це вартість запасу здібнос-
тей, досвіду, знань, які залучені до процесу господарювання, ка-
піталізовані на основі найму та приносять додану вартість (при-
буток) [3, с. 3—4].

Отже, людський фактор, а також його вміле використання має
значний вплив на ефективність функціонування підприємства в
сучасних складних і нестабільних умовах ринку, а розвиток саме
людського потенціалу і перетворення його у людський капітал
стає обов’язковою умовою завоювання стійких та лідируючих
позицій на ринку.

Висновки. Розкрита сутність людського потенціалу ще раз
доводять усю важливість даної проблеми. При чому поряд із за-
значеним поняттям досить часто вживають економічні категорії
«людський капітал» та «людські ресурси». Проте, на нашу думку,
категорія людського потенціалу є найширшою соціально-еконо-
мічною категорією, що характеризує участь людини у суспільних
процесах, адже за умов ефективного управління може бути пере-
творена у людський капітал.
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