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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ  
І СТРУКТУРИ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТЕРИТОРІЇ 

 
Постановка проблеми. На сучасному етапі знання 

стають ключовим ресурсом розвитку системи, при-
чому носіями знань, їх генераторами та споживачами 
є індивіди. У зв’язку з цим людський потенціал стає 
головним чинником ефективного функціонування те-
риторій. 

Зважаючи на відсутність одностайності у тлума-
ченні терміну «людський потенціал», вважаємо за не-
обхідне запропонувати свій погляд на цю складну  
і важливу методологічну проблему за результатами не 
фрагментарного розгляду сутності, а системним ба-
ченням його природи, володінням ними якостями  
трансформації. 

Мета статті полягає в теоретико-методологічному 
обґрунтуванні засад визначення та розкритті головних 
складових змісту людського потенціалу території. 

Виклад основного матеріалу. У сучасних наукових 
дослідженнях трактування економічної категорії «люд-
ський потенціал» характеризується багатоаспектністю. 
Це пов’язано із поєднанням ознак її «людської» та 
«потенційної» складових. «Людська складова» має 
прояв в тому, що головне багатство будь-якого су- 
спільства — люди, а міра їх розвитку та задоволення 
потреб — основний критерій економічного і соціаль-
ного прогресу. Ті процеси, які проходять у сучасний 
період у площині оновлення організаційно-техноло- 
гічного базису суспільства, викликають глибокі пере- 
творення всіх його сторін і вимагають зміни місця лю-
дини в суспільно-відтворювальному процесі.  

Трансформація економічної системи істотно змі-
нила суспільство в цілому, його цінності, основопо- 
ложні принципи економічної та соціально-політичної 
діяльності, форми і методи управління. Проте голов-
ною продуктивною силою будь-якого суспільства були 
і залишаються людські ресурси, які в ринковій еконо-
міці стають стратегічним чинником успіху системи.  

Кардинальна зміна уявлень про роль людини в 
діяльності будь-якої системи при переході від техно-
логічного до особистісно-орієнтованого управління 
достатньо глибоко розкрита в наукових публікаціях 
багатьох фахівців [1, с. 8; 2, с. 9].  

Людина як особистісний чинник виробництва 
володіє широким спектром як природжених, так і  
надбаних у процесі розвитку фізичних, психологічних, 
соціальних, культурних та інших особливостей. 

Аналіз свідчить, що подальший розвиток людства 
залучає до суспільного виробництва і реалізує все нові 
якості людини, що знаходить віддзеркалення в еконо-
мічній науці.  

В економічній літературі поряд із поняттям «люд-
ський потенціал» часто використовують такі терміни, 
як: «робоча сила», «трудові ресурси», «трудовий по- 
тенціал», «людський фактор», «людський капітал». Усі 

ці терміни виникли внаслідок еволюції людини як 
суб’єкта економічної діяльності та зміни її місця й ролі 
в цій діяльності. У хронологічному контексті це пред-
ставлено на рис. 1. 

Розкриваючи зміст того або іншого терміну, фа-
хівці акцентують увагу на найбільш важливих, істот-
них сторонах питання, виділяючи при цьому важли-
вість кадрової складової. 

Здібність людини до праці знаходить відобра-
ження в понятті «робоча сила», її визначають як су- 
купність фізичних і духовних здібностей, якими воло-
діє організм, жива особистість людини, та які викори-
стовуються нею всякий раз, коли вона виробляє які-
небудь споживні вартості [4, с. 173]. 

В економічній енциклопедії під «робочою силою» 
розуміють сукупність фізичних і духовних здібностей 
людини, що використовується нею в процесі вироб-
ництва матеріальних благ, здатність до праці; голов-
ний елемент виробництва.  

Особливість робочої сили полягає в тому, що 
вона здатна створювати і створює більшу вартість, ніж 
витрати для її відтворення у формі оплати праці з ура-
хуванням її кількості та якості [5]. 

Проте серед науковців немає єдиної думки щодо 
визначення терміну «робоча сила» (табл. 1). 

Робоча сила — це, з одного боку, термін марк- 
систської політичної економії, який означає трудові 
можливості людини, її здатність до праці. У сучасній 
економічній науці замість «робоча сила» частіше ви-
користовують «економічно активне населення», «пра-
цездатне населення». З іншого боку, під «робочою си-
лою» розуміють загальну кількість осіб працездатного 
віку від 16-ти років і до прийнятого в країні віку ви-
ходу на пенсію, які працюють, чи безробітних (без не-
дієздатних) [15].  

Це зумовлено тим, що робітник позбавлений  
власності на засоби виробництва й засоби існування, 
але сам він вільний, тобто є власником своєї робочої 
сили і може розпоряджатися нею. У визначеннях між 
поняттям «робоча сила» й «економічно активне насе-
лення» можна поставити знак рівності, оскільки за 
міжнародними стандартами до економічно активного 
населення належать громадяни обох статей віком від 
15-ти до 70-ти років (включно), які упродовж звітного 
періоду вели економічну діяльність або шукали роботу 
й готові були приступити до неї, тобто класифікува-
лися як «зайняті» або «безробітні» (за визначенням 
МОП). 

Ми найбільше схиляємося до точки зору  
К.Т. Кривенко, яка розглядає робочу силу, як товар, 
але при цьому виділяє певні особливості. Зараз термін 
«робоча сила» застосовується для характеристики за-
безпечення системи кадрами та ефективності їх вико-
ристання. 
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Робоча сила XIX століття 

Визначення ролі людини 

Людина – носій здатності до праці 

Трудові ресурси 
20-ті роки  

XX століття 

Людина – об’єкт забезпечення 
народного господарства необхідною 
кількістю та якістю робочої сили 

Трудовий 
потенціал  

70-ті роки  
XX століття 

Людина – суб’єкт суспільного 
виробництва з потребами й 
інтересами у сфері праці 

Людський 
фактор  

80-ті роки  
XX століття 

Людина – провідний фактор 
суспільного виробництва, засіб 
піднесення його ефективності 

Людський 
капітал

90-ті роки  
XX століття 

Людина –    об’єкт найефективніших 
інвестицій у її знання, професійність, 
здоров’я з наступною їх реалізацією у 
суспільстві  

Людський 
потенціал

90-ті роки  
XX століття 

Людина –    об’єкт здатності до 
самовираження, самоактуалізації і 
самореалізації 

 

Рис. 1. Хронологія виникнення понять стосовно ролі людини як суб’єкта економічної діяльності 

Сформовано автором на основі джерела [3]. 

 
Таблиця 1 

Аналіз дефініції «робоча сила», наведених у літературних джерелах 

Автори Визначення

Гаршина О. К. Під робочою силою чи здатністю до праці розуміється сукупність професійних 
якостей, якими володіє людина і затрачає при виробництві матеріальних благ [6]  

Генкін Б. М. Робоча сила — це інтегральна характеристика потенціалу працюючих, котра виражає 
здатність людини до праці, тобто сукупність його фізичних та інтелектуальних даних, 
що можуть бути використані в організації [7] 

Долгушкін Н. К., 
Новіков В. Г. 
 

Робоча сила — це здатність до праці, сукупність фізичних та духовних здібностей, 
якими володіє організм людини та які нею використовуються для виробництва спожи-
вчих вартостей [8, с. 11] 

Кривенко К. Т. 
 
 

Робоча сила — це товар, властивості якого ті самі, що й у інших товарів. Але є відмін-
ності, зумовлені специфічністю цього товару. По-перше, у даному разі товаром є не 
річ, а здатність людини до праці. По-друге, здатність до праці, на відміну від звичайних 
товарів, відчужується на строк через ринок праці у формі наймання. По-третє, реальне 
відчуження здатності здійснюється у процесі праці найманого виробника [9] 

Мочерний С. В. 
 

Робоча сила – основний елемент продуктивних сил у будь-якому суспільстві, але то-
варом вона стає лише в умовах капіталізму. Це зумовлено тим, що робітник позбавле-
ний власності на засоби виробництва і засоби існування, але сам він особисто вільний, 
тобто є власником своєї робочої сили і може розпоряджатися нею [10] 

Маркс К.,  
Енгельс Ф. 
 

Робоча сила — сукупність фізичних і духовних здібностей, якими володіє організм, 
жива особистість людини, і які використовуються нею щоразу, коли вона виробляє 
певні споживчі вартості [11, с. 178] 

Михайлова Л. І.  
 

Робоча сила — це здатність людини до праці, сукупність її фізичних і духовних сил, що 
застосовуються нею в процесі виробництва [12, с. 15] 

Ожерельєв О. І. 
 

Робоча сила — здатність до праці, сукупність фізичних і духовних здатності людини, 
які використовуються нею в процесі виробництва життєвих благ [13, с. 423] 

Райзберг Б. А.,  
Лозовський Л. Ш. 
 

Робоча сила — 1) у марксистській економічній — теорії термін, що означає здатність 
людини до праці; 2) у сучасній економічній науці — синонім «економічно активного, 
працездатного населення» [14, с. 274] 

Складено автором на основі джерел [6-14]. 



ТОМЧУК О. В. 
 

 
 

        2019/№2  123 
 

Категорія «трудові ресурси» була запроваджена в 
СРСР у 20-ті роки минулого століття за пропозицією 
академіка С.Г. Струмиліна в роботі «Наші трудові ре- 

сурси і перспективи» [16] й донедавна кількісно була 
тотожною робочій силі. Серед учених немає єдиної  
думки про суть цього поняття (табл. 2). 

 
Таблиця 2 

Порівняльний аналіз визначень категорії «трудові ресурси» 

Автори Визначення

Балабанова Л. В., 
Сардак О. В. 

Трудові ресурси — це фізично розвинута частина населення, що володіє розумовими 
здібностями і знаннями, які необхідні для роботи в народному господарстві [17] 

Васильченко В. С., 
Гриненко А. М., 
Грішнова О. А., 
Керб Л. П. 

Трудові ресурси — це частина населення країни, яка, маючи відповідні психофізіоло-
гічні, фізичні та інтелектуальні якості, здатна виробляти матеріальні та духовні блага й 
послуги, тобто здійснювати корисну діяльність [18] 

Гетьман О. О., Ша-
повал В. М. 
 

Під трудовими ресурсами спід розуміти частину населення працездатного віку, що має 
необхідні фізичні можливості, володіє знаннями і практичним досвідом для здійснення 
визначеної роботи в народному господарстві [19] 

Долгушкін Н. К.,  
Новіков В. Г. 

Трудові ресурси — це частина населення, яка володіє необхідним розвитком, здоров’ям, осві-
тою, здібностями, кваліфікацією, знаннями для роботи у сфері суспільно-корисної діяльності 
[8, с. 11] 

Звонівська Г. Т. Трудові ресурси — це частина працездатного населення, яка володіє фізичними й ро-
зумовими здібностями і знаннями, необхідними для здійснення корисної діяльності 
[20] 

Заславська Т. І. Трудові ресурси — це сукупність членів суспільства, здатних брати участь у суспільному 
виробництві при даному розвитку продуктивних сил і в межах даних виробничих від-
носин [21] 

Іванілов О. С. Трудові ресурси — це частина населення країни, що за своїм фізичним розвитком, 
розумовими здібностями і знаннями здатна працювати в народному господарстві [22] 

Касимовський Е. В. 
 

Трудові ресурси — це частина працездатного населення, як зайнятого в суспільному 
виробництві, так і того, що перебуває в резерві, кількісні й демографічні межі якого 
залежать від суспільної форми виробництва і рівня розвитку продуктивних сил; трудові 
ресурси виражають суспільні відносини з приводу їхнього формування, перерозподілу 
й використання [23; 24, с. 12-13] 

Макаровська Т. П., 
Бондар Н. М. 

Трудові ресурси — це частина працездатного населення, яка за віковими, фізичними й 
освітніми даними відповідає тій чи іншій сфері діяльності. Виокремлюють реальні 
і потенційні ресурси [25] 

Масляк П. О. Трудові ресурси — це працездатне населення (чоловіки від 16-ти до 59-ти років і жінки 
від 16-ти до 54-х років), а також підлітки й пенсіонери, які працюють [26] 

Новицький А. Г. Трудові ресурси сільського господарства — це частина працездатного населення країни, 
яка зайнята в сільськогосподарському виробництві, в основному розміщена в сільських 
регіонах із притаманними їй особливостями сільського населення щодо динаміки та 
структури [27, с. 339] 

Калина А. В. 
 

Трудові ресурси — це економічна категорія, яка «відображає частину населення країни 
або її адміністративно-територіальної одиниці, що має здатність до суспільно-корисної 
праці в народному господарстві; це є потенціал живої сили, яку має у своєму розпо-
рядженні суспільство на певний момент часу» і планово-розрахункова категорія, під 
якою розуміються «особи обох статей у працездатному віці, які потенційно могли б 
брати участь у виробництві товарів та послуг» [28] 

Прохоров А. М. Трудові ресурси — це частина населення, яка володіє необхідним фізичним розвитком, знан-
нями та практичним досвідом для роботи в народному господарстві [29, с. 1362] 

Тищенко С. В. 
 

Трудові ресурси доцільно розглядати як якісну сукупність спроможностей працівників, що 
створюють матеріальні, духовні цінності та інші блага для суспільства з урахуванням впливу 
різноманітних чинників: економічних, соціальних, виробничих, трудових, політичних, еко-
логічних, природних та інших [30, с. 105] 

Чистов С. М. 
 

Трудові ресурси, як економічна категорія, виражають відносини населення, яке володіє фі-
зичною та інтелектуальною здатністю до праці, відповідно до встановлених державою умов 
відтворення індивідуальної робочої сили. Трудові ресурси, як планово-обліковий показ-
ник, — це чисельність населення, зайнятого в суспільному виробництві, а також незайнятого 
в ньому працездатного населення працездатного віку [31] 

Складено автором на основі [8; 17-31]. 
 

Не погоджуємося з думкою дослідників, які зво-
дять поняття трудових ресурсів до кількісних характе-
ристик робочої сили (Є.В. Касимовський, П.О. Мас-
ляк та А.Г. Новицький). Людина є не лише носієм  
здібностей до праці, але й кількісних та якісних ха- 

рактеристик, які вона використовує в ринково-конку-
рентному середовищі, у різних сферах життєдіяльно-
сті, представляючи свій специфічний, з особливими 
характеристиками, сектор ринку праці. 
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До наукового обігу категорія «трудовий потен-
ціал» увійшла на початку 60-х років ХХ ст., що було 
зумовлено необхідністю трансформації традиційних 
поглядів на роль і місце людини у процесі вироб- 
ництва при постійному розвитку НТП; характером де-
мографічного процесу, якому притаманне поступове 
зниження частки населення у працездатному віці; ви-
черпанням місткості категорії «трудові ресурси». Вве-

дення поняття «трудовий потенціал» спричинило не-
обхідність переосмислення поглядів на значення у ви-
робничому процесі людини, визнання ролі інтелекту-
ального й освітнього потенціалу, накопиченого в су- 
спільстві. У вітчизняній науці наразі відсутній одно-
значний підхід до розуміння економічної категорії 
«трудовий потенціал». Визначення, запропоновані на-
уковцями мають суперечливий характер (табл. 3). 

 
Таблиця 3 

Характеристика терміну «трудовий потенціал» 
Автори Визначення

Богиня Д. П.,  
Грішнова О. А.  

Трудовий потенціал — це інтегральна оцінка і кількісних, і якісних характеристик 
економічно активного населення [32, с. 42]

Васильченко В. С., 
Гриненко А. М.,  
Грішнова О. А.,  
Керб Л. П. 
 

Трудовий потенціал є інтегрованими кількісними та якісними характеристиками ро-
бочої сили, яка забезпечує певні можливості у створенні матеріальних і духовних благ 
суспільства. Трудовий потенціал є наявною і можливою в майбутньому кількістю та 
якістю праці, якою володіє суспільство й котра визначається чисельністю працездат-
ного населення, його професійно-освітнім рівнем [33]

Генкін Б. М. 
 

Трудовий потенціал працівника — це сукупність характеристик людини, що виникли 
в результаті матеріальних і духовних вкладень у неї: інтелект, творчі здібності, здо-
ров’я, освіта, професіоналізм, моральність, активність, організованість [34, с. 53]

Джаін І. О. 
 

Трудовий потенціал — це сукупні здібності економічно активного населення даної 
території забезпечити виробництво споживчих вартостей, які відповідають потребам 
суспільства на даному етапі його розвитку в конкретних соціально-економічних і на-
уково-технічних умовах [35, с. 67]

Калина А. В. 
 

Під трудовим потенціалом розуміється розвинута в даному суспільстві «сукупність 
демографічних, соціальних та духовних характеристик праці активного населення, 
що реалізовані чи можуть бути реалізовані в умовах досягнутого рівня розвитку про-
дуктивних сил, науково-технічного прогресу і системи участі в процесі праці та су-
спільній діяльності» [28]

Мельничук Д. П. 
 

Трудовий потенціал — це характеристика ефективності сполучення та збалансовано-
сті окремих структурних елементів працездатності людини, а також характеристика 
відповідності змісту цих елементів вимогам зовнішнього середовища [36, с. 231] 

Мерзляк А. В.,  
Михайлов Є. П.,  
Корецький М. Х., 
Михайлова Г. О.  

Трудовий потенціал — поняття, яке вводиться для відображення можливостей ефек-
тивності праці [37] 

Осовська Г. В.,  
Крушельницька О. В. 

Трудовий потенціал — це сукупність працездатного населення з урахуванням інте-
лектуального розвитку, знань, умінь, досвіду, звичаїв, традицій, переконань і патріо-
тизму [38] 

Райзберг Б. А.,  
Лозовский Л. Ш.  

Трудовий потенціал — наявні на даний час і перспективні трудові можливості (країни, 
регіону, підприємства), що характеризуються чисельністю працездатного населення, 
його професійно-освітнім рівнем, іншими якісними характеристиками [14, с. 348]

Шаульська Л. В. Трудовий потенціал — ресурсна категорія, що включає в себе джерела, засоби праці, 
які можуть бути використані для розв’язання будь-якого завдання, досягнення певної 
цілі» [39, с. 43] 

Складено автором на основі джерел [14; 28; 32-39]. 
 
На нашу думку, трудовий потенціал доцільно ви-

значати як інтегральну оцінку сукупних джерел, ре- 
зервів, засобів і можливостей максимально повної ре-
алізації кількісних та якісних характеристик еконо- 
мічно активного працездатного населення в конкрет-
них соціально-економічних умовах. 

Поняття «людський фактор» входить у науковий 
вжиток багатьох наук: філософії, соціології, психоло-
гії, педагогіки, медицини, науки управління тощо. І 
хоча поняття «людський фактор» виступає міждис- 
циплінарним поняттям, проте досі не існує одностай-
ності у його тлумаченні. 

В узагальненому вигляді людський фактор визна-
чається як сукупність основних соціальних якостей 
людини, які історично склалися в суспільстві, а саме: 
ціннісні орієнтири, моральні принципи, норми пове- 
дінки, життєві плани, рівень знань та інформованості, 

характер трудових та соціальних навичок, установки та 
уявлення про особисто значимі елементи соціального 
життя — соціальну справедливість, про права і свободи 
людини, про громадянський обов’язок. 

Обґрунтуванням значущості людського фактору 
займалися всесвітньо відомі класики менеджменту — 
Е. Демінг, Дж. Джуран, К. Ісікава, К. Меллер, Б. Сміт, 
Г. Тагуті, А. Фейгенбаум, В. Шухарт та інші. В управ-
лінні людський фактор визначається як фактор, який 
повґязаний з різноманітними ролями людини при ви-
рішенні завдань управління і повинен враховува- 
тися вченими при розробці засобів вирішення таких  
завдань (моделей, методів, математичного апарату, ме-
тодологій, комп’ютерних засобів тощо). У даному ви-
падку, мова йде про фактор, який, по-перше, обумов- 
лений різноманітними ролями людини в життєвому 
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циклі створення і практичного застосування розроб-
лених засобів вирішення завдань управління, по-
друге, впливає на практичне значення і адекватність 

практичного застосування теоретичних результатів 
[40, с. 19]. Учені по-різному трактують сутність тер-
міну «людський фактор» (табл. 4). 

 
Таблиця 4 

Підходи до визначення терміну «людський чинник» 
Автори Визначення

Абсава Н. Д. «Людський чинник» треба розглядати не як спільну, а як специфічну категорію пев-
ного способу виробництва, а саме такого суспільства, в якому людина розглядається 
не лише як головна продуктивна сила, як передумова й активний елемент вироб-
ництва, а як одночасно початковий і кінцевий пункт усього суспільного руху, як його 
активний початок і кінцевий результат, як головний засіб і дійсна мета суспільного 
виробництва [41, с. 44-45]

Бабосов Є. М. Людський фактор — це цілісна система соціальної діяльності, направленої на зміну, 
розвиток і вдосконалення суспільства та умов життєдіяльності самої людини [42, с. 28]

Васильченко В.С.,  
Гриненко А.М.,  
Грішнова О.А.,  
Керб Л.П. 

Категорія «людський фактор» являє собою людей на підприємстві, в організації, уста-
нові або фірмі, які поєднані у процесі трудової діяльності. Структурно — це є особис-
тість, робоча група, трудовий колектив, від діяльності якої залежить вектор впливу на 
виробничі процеси [33] 

Заславська Т. І. Людський фактор «це система взаємодіючих, що займають різне положення класів, 
шарів і груп, діяльність і взаємодія яких забезпечує прогресивний розвиток суспіль-
ства» [43, с. 35] 

Ільїн А. І. 
 

Людський фактор — спільне поняття, властиве кожному суспільному устрою. Люд-
ський фактор — категорія не економічна, а соціологічна, оскільки містить у собі весь 
спектр взаємин у суспільстві [44, с. 11]

Рижко Н. І. Структура поняття «людський фактор» включала в себе наступні основні елементи: 
соціально-класові риси радянської людини, її ідейно-моральні та професійно-трудові 
якості, а також духовне багатство і фізичну довершеність Важливе місце в структурі 
людського фактору займали також ідеологічні процеси суспільства [45, с. 3] 

Антоненко В. Г. Людський фактор поставав як вираження діяльнісної сутності людини, активний дія-
льнісний прояв, реалізація людиною її інтересів, здібностей, світоглядних і ціннісних 
установок, творчої енергії та волі в здійсненні суспільних цілей і завдань [46, с. 91]

Меликьян Г. Г.,  
Колосова Р. П. 
 

Людський фактор — це складний комплекс процесів і явищ суспільного буття, образ 
життя, що відображає характер і ступінь задоволення різних соціальних потреб, їхню 
динаміку в сфері праці, побуту, міжособистісного спілкування, сімейних відносин 
тощо [47] 

Складено автором на основі джерел [33; 41-47]. 

 
На нашу думку, людський фактор варто розгля-

дати як прояв усієї сукупності особистісних якостей 
людини, які впливають на її трудову активність. Це 
поняття вказує на вирішальну роль людини в процесі 
виробництва. У структурному плані людський фак-
тор — це, насамперед, особа, робоча група, трудовий 
колектив. Крім того — це колективний суб'єкт су- 
спільного життя, що має соціальну, демографічну, 
економічну й політичну структуру, взаємодію елемен-
тів якої забезпечує розвиток суспільства. 

Виникнення категорії людського капіталу форму-
валось як інтегральне соціальне й економічне поняття 
і тому набуло багатофакторного характеру. А. Сміт 
уперше відмітив, що людину слід розглядати з позиції 
капіталізації її праці: як носія і капіталу і вартості [48]. 
Д. Рікардо стверджував, що через нестачу освіти в усіх 
прошарках населення країни мають різний рівень  
розвитку [49, с. 449]. А. Маршалл підкреслював, що: 
«знання — один із потужних двигунів виробництва...» 
[50, с. 400].  

Як самостійний напрямок економічного дослід-
ження «теорія людського капіталу» була сформована 
тільки в 50-60-ті роки ХХ ст. завдяки роботам «чи- 
казької школи» Т. Шульца та Г. Беккера, Б. Вейс-
брода, Дж. Мінцера та інших. Термін «людський капі-
тал» був запропонований американським економістом 
Теодором Шульцем у 1961 р., лауреатом Нобелівської 
премії (1979 р.), який стверджував, що в людський ка- 
пітал, так само як в інші види капіталу, необхідно 

здійснювати інвестиції, що сприятиме підвищенню  
рівня продуктивності праці і, відповідно, збільшенню 
добробуту суспільства. Формування людського капі-
талу Т. Шульц вбачав у розвитку здібностей та знань, 
які надаються шкільною освітою, навчанням на робо-
чому місці, зміцненням здоров'я і зростаючим запасом 
економічної інформації [51, с. 9]. 

У ході розвитку методів та інструментів дослід-
жень людського капіталу понятійно-категорійний апа-
рат еволюціонував (табл. 5).  

Найбільш точним вважаємо визначення Д.П. Бо-
гині, яке розширює та поглиблює загальне розуміння 
категорій «робоча сила», «трудові ресурси», «людський 
фактор» «трудовий потенціал», оскільки якості пра- 
цівника не обмежуються лише здатністю до праці та 
вимогами до працездатного віку, а й розглядаються як 
«запас», від якого його власник отримує прибуток. Од-
нак збільшення додаткової вартості його власника  
відбувається в разі не лише наявності, але й викорис-
тання своїх здібностей у трудовому процесі.  

Крім того, вважаємо, що правильним є той факт, 
що людина не тільки генерує доход, надаваючи су- 
спільству матеріальну користь, але і здійснює певну 
соціальну, культурну, виховну діяльність, яка впливає 
на формування духовно-моральних якостей окремої 
особистості та суспільства у цілому. Тому результатом 
функціонування людського капіталу буде також соці-
альна користь, збільшення національного багатства 
країни. 
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Таблиця 5 
Характеристика терміну «людський капітал» 

Автори Визначення
Беккер Г. С. 
 

Людський капітал — це сукупність природжених здібностей та отриманих знань, нави-
ків, мотивацій, доцільне використання якої сприяє збільшенню доходу (на рівні інди-
віду, підприємства або суспільства) [52, с. 162]

Биченко Ю. Г. Виділяє у складі людського капіталу культурний капітал [53]
Богиня Д. П. 
 

Людський капітал — це сформований або розвинений у результаті інвестицій і накопи-
чений людьми певний запас здоров’я, знань, навичок, мотивацій, який цілеспрямовано 
використовується в тій чи іншій сфері суспільного виробництва, сприяє зростанню про-
дуктивності праці й завдяки цьому впливає на зростання доходів (заробітків) його 
власника [54] 

Близнюк В. В. 
 

Людський капітал — це система характеристик, які визначають здатність людини до 
творчої праці з метою створення товарів, послуг, доданої вартості, тобто якості робочої 
сили індивідуума, сукупного працівника підприємства, країни, що знаходять прояв у 
процесі розширеного відтворення [55]

Воронкова В. Г. 
 

Під людським капіталом розуміються знання, навики і здібності людини, які сприяють 
зростанню його продуктивної сили [56] 

Грішнова О. Людський капітал характеризується сукупністю продуктивних здібностей, особистих рис 
і мотивацій індивідів, які сформувалися внаслідок інвестицій, що сприяє підвищенню 
продуктивності праці, зростанню доходів як свого власника, так і національного доходу 
країни [57, с. 16-17] 

Н. Голікова  Людський капітал — це вартість запасу здібностей, досвіду і знань, залученого до сис-
теми господарювання і капіталізованого на основі відносин найму, здатного приносити 
прибуток [58, с. 9] 

Едвін Дж Долан  Людський капітал — це капітал у вигляді розумових здібностей, отриманий через фор-
мальне навчання чи освіту, або через практичний досвід [59, с. 250] 

Дьомін П. Людський капітал — це природжений, сформований в результаті інвестицій і накопиче-
ний визначений рівень здоров’я, освіти, навичок, здібностей, мотивацій, енергії, куль-
турного розвитку, як конкретного індивіду, групи людей, так і суспільства в цілому, які 
доцільно використовуються в тій чи іншій сфері суспільного відтворення, сприяють еко-
номічному росту та впливають на розмір доходів їх володаря [60] 

Кокарєв І. А. Людський капітал — це сукупність творчих здібностей, особистісних якостей та мотива-
ції індивідів, які знаходяться в їх власності, накопичуються за рахунок інвестицій та 
використовуються в тій чи інший сфері суспільного виробництва на протязі усього пе-
ріоду трудового життя робітників з метою отримання ними у майбутньому більшого 
доходу [61, с. 25] 

Кротова Н. В. Пропонує включати в структуру людського капіталу не тільки здібності людей до про-
дуктивної праці, але й соціальні, психофізичні, культурні здібності людини [62]  

Мерзляк А. В.,  
Михайлов Є. П,  
Корецький М. Х.,  
Михайлова Г. О. 

Людський капітал становить сукупність якостей, які визначають продуктивність, і є дже-
релом доходу для людини, родини, підприємства й суспільства. Такими якостями вва-
жають здоров’я, природні здібності, освіту, професіоналізм [37] 

Нєстєрова Д. В. 
 

Людський капітал — це ринкова категорія, що є відображенням тих здібностей людини, 
які мають (повинні знайти) попит на ринку праці [63]  

Нікітіна І. А. Людський капітал організації — реалізований у процесі праці трудовий потенціал лю-
дини. Вважає, що у визначені людського капіталу необхідно зробити акцент на зростанні 
національного багатства країни [64]

Прукінська Е. В.,  
Переверзєва А. В.  
 

В економічній теорії під людським капіталом у найширшому сенсі розуміють сукупність 
притаманних кожній людині знань, навичок, здібностей і кваліфікацій носіїв робочої 
сили, які можуть бути використані нею у виробничих чи споживчих цілях. Він єдиний 
з-поміж ресурсів має здатність оновлюватися, вдосконалюватися, розвиватися [65]

Фішер С. Людський капітал — це ступінь утіленої у людині спроможності приносити дохід. Люд-
ський капітал включає природжені здібності, талант, освіту, набуту кваліфікацію [66, 
с. 303]

Шевчук Л. Т. 
 

Людський капітал — це частина сукупних знань, здібностей і кваліфікацій носіїв робочої 
сили, яка здатна приносити дохід, тобто, яка використовується для виробництва товарів 
і послуг [67] 

Складено автором на основі джерел [37; 52-67; 98; 99]. 

Що стосується «потенційної складової», то вона 
має прояв у концептуальному обґрунтуванні потенці-
алу (наявності у будь-кого або будь-чого (окремої лю-
дини, громади, підприємства, галузі, регіону, держави) 
явних та неявних можливостей або здатності діяти у 
відповідних сферах). 

Деякий час при тлумаченні «людського капіталу» 
зверталися саме до категорії «людський потенціал». 

Деякі автори не тільки встановлювали зв'язок між 
ним, але й ототожнювали їх: як «сукупність втілених у 
них потенціальних можливостей» [68], «комерційна 
реалізація людського потенціалу» [69], «реалізований у 
рамках професійної діяльності людський потенціал» 
[70, c. 52].  

Справедливо відмічає І.І. Смирнова, що «накопи-
чення та ефективне використання людського капіталу 
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виступає в якості стратегічного ресурсу сталого роз- 
витку економіки та суспільства в цілому» [71, с. 198]. 

Деякі дослідники вважали, що «людський потен-
ціал» є більш ємним поняттям порівняно з «людським 
капіталом» [71, с. 13], бо прояви людського капіталу 
піддаються спостереженню і виміру, а характеристики 

людського потенціалу багато в чому перебувають за 
межами видимого процесу.  

У вітчизняній економічній науці склалася низка 
визначень поняття «людський потенціал» на різних  
рівнях: індивідуальному (особистісному), мікро- 
(суб’єкт господарювання) та макрорівнях (табл. 6).  

 
Таблиця 6 

Контент-аналіз поняття «людський потенціал» 
Автори Визначення

Індивідуальний рівень
Газарян С. В. 
 

Людський потенціал індивіда — частково є чимось даним йому від народження та значною 
мірою формується і розвивається у процесах соціалізації особи [72, с. 16] 

Безтелесна Л. Людський потенціал — це здібності, можливості й потреба людей працювати, сукупність 
різних їх якостей, що визначають особистість, як фізичних, так і духовних [73, с. 9] 

Амоша О.,  
Антонюк В., 
Новікова О. 

Людський потенціал — це високі якісні характеристики людини, її можливість прожити 
тривале та благополучне життя, головний елемент національного багатства та провідна 
мета суспільного розвитку [74, с. 16]

Пирожков С. Людський потенціал — це системне утворення, зміст і функції якого розкриваються у 
процесі взаємозв’язку і взаємодії його складових, реалізація яких у ході життєдіяльності 
призводить до певних досягнень людини, що мають соціальну значимість [75, c. 17] 

Семів Л. Людський потенціал — це здібності людини, що не залежать від рівня їх використання в 
матеріальному або нематеріальному виробництві [76, с. 31]  

Мочерний С. В 
 

1. Людський потенціал — це міра втілених у людині природних здібностей, таланту, рівня 
освіти, кваліфікації та їх здатність приносити дохід. 
2. Людський потенціал також включає стан здоров’я та якість харчування» (Світовий 
банк). 
3. Людський потенціал включає освіту, професійний досвід, фізичний стан, здатність до 
виживання, інші характеристики, що забезпечують продуктивність і самозабезпеченість 
людей (ООН) [77, с. 216]

Яковенко Р. В. 
 

Людський потенціал — це єдність продуктивних якостей людини та її освітньо-інтелекту-
альних, соціально-психологічних та духовних рис, що відіграють зростаючу роль у ви-
робництві та в суспільному житті [78, с. 10] 

Макрорівень
Близнюк В. Людський потенціал — це сукупна здатність суспільства до освоєння і осмислення світу, 

накопичення знань, створення на цій основі інтелектуальних продуктів та системи прий-
няття, переробки, використання, відтворення і передавання інформації [79, с. 31] 

Богиня Д. Людський потенціал — це поняття, яке, будучи близьким по змісту до таких понять як 
трудовий або виробничий потенціал, визначає більш широкий спектр соціально-демогра-
фічних і трудових відносин у суспільстві [80, с. 58]

Порохня В. Людський потенціал — це можливий рівень досягнення економікою країни бажаних тем-
пів економічного зростання з використанням наявного людського та інтелектуального 
капіталу [81, c. 50]  

Закірова Д. І. 1. Людський потенціал економіки — це накопичені населенням запаси духовного і фі-
зичного здоров’я, професійної і загальноосвітньої компетентності, підприємницького хи-
сту (настрою), громадянської і творчої активності, що реалізується в різних сферах діяль-
ності, а також в рівні і структурі потреб. 
2. «Людський потенціал — це найбільш активна і динамічна компонента інтелектуальних 
можливостей відтворення, що представляє собою (виробничу) силу, яка створює та реа-
лізує інновації виробничого і організаційного характеру [82, с. 21, 26] 

Стефанишин О. Людський потенціал — це сукупність наявних або природних здібностей до інтелектуаль-
ної, творчої, розумової, економічної, культурної діяльності з метою індивідуального та 
суспільного розвитку [83, c. 69]  

Замараєв А. В. 1. Людський потенціал — це складна соціально-економічна система 2. Людський потен-
ціал — це універсальна соціологічна категорія, яка може застосовуватися для порівняль-
ного аналізу, визначення рівня суспільних трансформацій (характеристика соціальної мо-
гутності країни з урахуванням чисельності її населення), оцінки динаміки розвитку соці-
альних систем (окремих товариств, спільнот, регіонального та муніципального соціуму, 
соціальних організацій та організаційних соціальних груп). Але суспільний розвиток не-
обхідно, насамперед, оцінювати за змінами у самій людській сутності [84; 85] 

Трубич С. Людський потенціал — це наявні в даний момент чи в майбутньому людські можливості, 
які можуть бути використані в будь-якій сфері суспільнокорисної діяльності для досяг-
нення поставленої мети [86, c. 192]  

Шаульська Л. Людський потенціал — сукупна здатність певної людської спільноти (народу, територіа-
льної громади, трудового колективу підприємства тощо) і окремої людини до економічної 
і соціальної діяльності та розвитку [87, с. 93-94] 

Складено автором на основі джерел [72-87]. 
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За даними табл. 6 можна визначити, що спільна 
риса всіх наведених визначень полягає в комплексно-
сті розуміння людського потенціалу, намаганні відо-
бразити його багатосторонню структуру. Проте слід 
відмітити, що деякі дослідники виділяють тільки одну 
сторону людського потенціалу. Так, В. Порохня та  
В. Приймак відображають лише інструментальні по- 
гляди на дане поняття, ототожнюючи його з людським 
капіталом [81, с. 31], що дозволили виокремити кон- 
структивні елементи людського капіталу із задіянням 
терміну «людський потенціал» і сприймаються неаде-
кватно змісту їх уведення у визначення. 

Перелічені категорії характеризують комплекс — 
джерела, можливості й ресурси живої праці на різних 
рівнях: людини, групи людей, міста, району, регіону, 
країни, але з різних поглядів та в різні епохи. На За-
ході категорії «робоча сила», «трудові ресурси», «люд-
ський капітал», «людський потенціал» нерідко вжива-
ють як тотожні, з чим ми не погоджуємося. 

Найбільш придатним для визначення категорії 
«людський потенціал території» вважаємо визначення 
Л.В. Шаульської, яка справедливо відмічає, що «це 
здатність певної людської спільноти до економічної  
і соціальної діяльності та розвитку» [39].  

Квінтесенцію наукової концепції щодо сутності 
категорії «людський потенціал території» складають 
положення, які визначені на основі критичного ана-
лізу: 

1. «Людський потенціал території» характеризує 
новий ступінь у розвитку людини. Людина як носій ро-
бочої сили володіє не лише здібностями до праці, а й 
іншими, задіяння яких обумовлюється наявністю різ-
них сфер життєдіяльності. Тому наявні людські мож-
ливості на конкретний момент часу чи в перспективі, 
які потенційно можуть бути використані в будь-якій 
сфері суспільно корисної діяльності для досягнення 
поставленої мети, ідентифікують із людським потен-
ціалом. Поряд із виробничими можливостями людини 
дедалі зростаючу роль відіграють інтелектуальні, соці-
альні, психологічні та культурні якості, тобто людські 
риси.  

2. «Людський потенціал території» є більш об’єм-
ною категорією. Порівняно з трудовим потенціалом 
носіями людського потенціалу є все населення країни 
незалежно від працездатного, а носіями першого є ви-
ключно працездатні особи. Порівняно з людським ка-
піталом людський потенціал включає економічні від-
носини, пов’язані не тільки з тими елементами, які 
здатні створювати нову вартість чи приносити додат-
ковий прибуток, а й тими, що приводять до певних 
досягнень людини, що мають не матеріальну, а соціа-
льну значимість. Тобто людський капітал виступає як 
конкретна історична форма функціонування і реаліза-
ції людського потенціалу. 

3. «Людський потенціал території» — категорія 
поведінкової економіки, що дістає прояву відносно інди-
віда, а не суспільства загалом. Так, Н. Римашевська за-
значає, що людський потенціал не ідентифікується з 
обсягами виробництва і відповідним рівнем доходу, а 
тільки з можливостями людського вибору, які з його 
набуттям суттєво розширюються [87, с. 33].  

4. «Людський потенціал території» — поліеле- 
ментна категорія. За своєю структурою людський по-
тенціал території включає в себе потенціали-елементи, 
в сумі отримуючи властивості, якими не володів не 

один з них до цього. Людський потенціал може слу-
жити характеристикою, як самих великих систем, так 
і дрібних, локальних. Але при цьому людський потен-
ціал кожної з дезагрегованих підсистем не функціонує 
ізольовано, замкнуто. Спостерігається процес взаємо-
проникнення потенціалів, «метаболізму» їх окремих 
складових, що приводить до збільшення рівня люд- 
ського потенціалу кожної підсистеми. Підсистемами 
людського потенціалу території (регіону, країни) ви-
ступають потенціали за структурними елементами. Іс-
нує і зворотний зв’язок — величина людського потен-
ціалу території (регіону, країни) багато в чому визна-
чається рівнем і структурою складових елементів люд-
ського потенціалу території, що входить до складу пер-
шої (міст, регіонів). 

5. «Людський потенціал території» схильний до 
зношення. Фізичне зношення має місце внаслідок не-
досконалості пам’яті, старіння людини, смерті тощо, а 
моральне зношення — внаслідок старіння знань лю-
дини. 

6. «Людський потенціал території» може втрача-
тися внаслідок мінливості умов її розвитку. Загрози 
втрати вартісної форми людського потенціалу пов’я-
зано із стихійним, нерегульованим переміщенням 
людського капіталу з однієї території до іншої внаслі-
док непередбачених явищ економічного, соціального 
чи політичного характеру [88]. 

7. «Людський потенціал території» залежить не 
тільки від рівня інвестування в людський капітал, а й 
від умов його реалізації. Зокрема, С. Злупко зазначає, 
що ідентичні обсяги інвестування в різних країнах не 
приносять ідентичних економічних ефектів. Це пояс-
нюється тим, що за межами визначення людського ка-
піталу залишаються ряд інших вимірів людини, таких 
як таланти і обдарування, вроджені здібності, психо-
логічні особливості, менталітет, духовність, соціальні 
відносини тощо [74, с. 13]. 

8. «Людський потенціал» — найінертніша характе-
ристика території. Т.І. Заславська відмічає, що інерт-
ність людського потенціалу системи закріплена в та-
ких фізичних і духовних якостях громадян, значна ча-
стина яких залежить від генофонду країни, умов соці-
алізації нових поколінь і особливостей національної 
культури. Характер менталітету, структура цінностей, 
типи особистостей відносно слабо змінюються протя- 
гом життя людей, значною мірою передаються від по-
коління до покоління [43, с. 12].  

Отже, систематизуючи наведені дефініції люд- 
ського потенціалу та виділені основні положення, 
пропонуємо розуміти під людським потенціалом тери-
торії сукупну здатність людської спільноти території до 
економічної, соціальної, інноваційної діяльності, потен-
ційно спроможних приносити дохід в умовах невизначено-
сті та високої динаміки розвитку, рівень якого обумовле-
ний економічними, політичними, соціально-культурними, 
екологічними, технологічними, ціннісними чинниками. 

Змоделюємо процес формування і розвитку люд-
ського потенціалу території та його трансформаційні 
перетворення (рис. 2). 

Таким чином, поняття «людський капітал» досить 
об’єктивно введено у вжиток для характеристики пе-
рехідної форми трудового потенціалу з пасивної фази 
в активну, коли людина реально реалізує свої сукупні 
продуктивні здібності (здоров’я, знання, навички, мо-
тивації до праці та ін.) у виробничому процесі. 
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Рис. 2. Стадії розвитку людського потенціалу території 

Складено автором на основі джерела [89]. 

 
За умови правильної розстановки акцентів стає 

зрозумілим, що в первинній фазі, тобто до першої  
трансформації набуті і розвинені здібності та компе- 
тенції виступають на ринку праці лише як людський 
потенціал. Під час першої трансформації (залучення 
до трудової діяльності) людський потенціал транс- 
формується в людський капітал, тобто становиться 
здатним створювати продукт і приносити дохід. Але 
слід ураховувати й те, що трансформація людського 
потенціалу території в людський капітал на цьому не 
завершується — здійснюється розвиток людського ка-
піталу (та людського потенціалу) через різні форми за-
діяння людського потенціалу території в процеси про-
дукування товарів і послуг з набуттям досвіду та роз-
витком здібностей, навичок, нових знань. 

І на останній стадії людський капітал самовдоско-
налюється. Зі зростанням доходів закономірно форму-
ються стимули, зацікавленість робітника, а часом і робо-
тодавця, в отриманні додаткових знань, нагромадження 
нового запасу навичок, мотивацій, тобто в нарощуванні 
людського капіталу. Людина починає отримувати дохід 

від інвестицій в себе шляхом відкриття власного бізнесу 
(прирощений капітал) або отримання пенсії. 

Якщо людина вибула з процесу виробництва з  
різних причин і не використовує свої знання, здібно-
сті, професійні навички, то людський капітал набуває 
форми людського потенціалу. Обов’язковою умовою 
використання людського капіталу є практична реалі-
зація працівником своєї здатності до праці в суспі-
льно-корисній діяльності, бо «здатність до праці… є 
ніщо, оскільки вона не продана» [90, с. 197]. 

Б.Г. Юдін підкреслює, що людський потенціал не 
зводиться до суми потенціалу його індивідуальних но-
сіїв [91,  с. 47-54]. На його думку, при наявності по- 
тужних спрямованих — як внутрішніх, так і зовнішніх 
факторів — відбувається сумарний ефект їх взаємодії. 
Ця дія істотно перевершує ефект кожного окремого 
компонента у вигляді їх простої суми, тобто в системі 
відбувається ефект синергії людського потенціалу. 
Зворотне також правильне: яскраві і сильні особис- 
тісні потенціали системи «згорають» в неефективному 
середовищі. 
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Фактично з цим також погоджується і І.В. Собо-
лєва, але на її думку, якщо сукупний людський по- 
тенціал не сума індивідуальних потенціалів, то сукуп-
ний людський капітал [92, с. 7] визначається арифме-
тичною дією.  

Від онтологічних уявлень про людський потен-
ціал території, його природи, структури, рівнів зале-
жать стратегії його формування і використання. Вва-
жаємо, що в сукупному людському потенціалі терито-
рії можна виділити види потенціалів, кожен з яких іс-
нує відносно незалежно від інших, але в певних обста-
винах може взаємодіяти з ними. 

Так, О.І. Іванов виділяє чотири складових люд- 
ського потенціалу: особистісний потенціал; груповий 
(потенціал соціальних груп, колективів, діяльність 
яких здійснюється в організаційних рамках в обмеже-
ному соціальному просторі); потенціал різних соціаль-
них спільнот (соціально-демографічних, соціально-те-
риторіальних, соціально-професійних, соціально-кла-
сових, життєдіяльність представників яких не регла- 
ментується формальними і неформальними організа-
ційними рамками і протікає в різних точках, полях со-
ціального простору); людський потенціал всього насе-
лення країни як особливого роду соціальної цілісності 
[93, c. 33].  

А.Б. Докторович, використовуючи кола Ейлера, 
відмічає, що соціальний потенціал включає в себе 
людський потенціал, який, в свою чергу, містить у 
своєму ядрі трудовий потенціал, а трудовий потенціал 
складається з взаємопроникаючих інтелектуального, 
культурного і фізичного потенціалів [94].  

Даний підхід має явний економічний ухил, не ви-
вчаючи людський потенціал з урахуванням індивідуа-
льно-особистих здібностей людини, що розкрива-
ються не тільки в трудовій діяльності, але і в її повсяк-
денному житті, творчій і духовній діяльності, що не 
входять в сферу трудового потенціалу. Крім того, за-
лишаються нерозкритими поняття інтелектуального, 
культурного і фізичного потенціалів.  

В.М. Петров виробляє спробу вивчення та оцінки 
«духовного потенціалу», який розглядає як сукупність 
естетичного, художнього, соціально-морального та ін-
ших потенціалів [95].  

Б.Г. Юдін розглядає людський потенціал як від-
носну величину, що визначається характеристиками 
самого цього об'єкту — внутрішніми і зовнішніми. Він 
підкреслює, що людський потенціал формується, роз-
вивається в процесі соціалізації особистості [96; 97]. 
За концепцією Б.Г. Юдіна людський потенціал визна-
чається як сукупність якостей людини і суспільства, 
здатних проявитися в сприятливих умовах або зали-
шитися прихованими, якщо в них немає потреби. 

У цілому дослідники сходяться в трактовці люд-
ського потенціалу як сукупності духовних, інтелекту- 
альних, інноваційних, соціокультурних та біолого- 
фізичних властивостей, здібностей і ресурсів окремої 
особистості, соціальної групи або суспільства в ці-
лому, які у них вже сформовані або формуються, але 
ще не реалізовані в практичній діяльності. В залежно-
сті від зовнішніх і внутрішніх факторів вони можуть 
бути використані і служити суб'єктом змін або ж зали-
шитися прихованими. 

На нашу думку, представлені думки можна узага-
льнити і сформулювати в найбільш повну картину 
структури людського потенціалу території, складо- 

вими якої є інноваційний, інтелектуальний, трудовий 
і культурний типи потенціалу (рис. 3).  

Кожен тип потенціалу, формуючись і розвива- 
ючись в створених для нього сприятливих умовах, 
сприяє розвитку інших елементів системи. 

Висновки. Таким чином, на основі аналізу та уза-
гальнення наукових підходів до визначення людського 
потенціалу розкрито теоретико-методологічні основи 
його дослідження в контексті трансформації його ролі 
та соціально-економічної сутності. Обґрунтовано ос-
новні положення людського потенціалу території та 
визначено, що він є джерелом, метою і суб'єктом сус-
пільного розвитку в умовах нової економіки.  
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Інноваційний потенціал

обумовлена новаційними властивостями, мотивацією до пошуку 
нових рішень, інтелектуальним потенціалом здатність до створення 
та запровадження нового знання, перетворення результатів наукової 
або науково-технічної діяльності в інновації та їх ефективному 
використанню

Інтелектуальний потенціал

здатність до постановки цілей і пошуку засобів їх реалізації, без чого 
предметна діяльність неможлива. Даний елемент включає в себе рівень 
освіти населення і потенціал основних видів діяльності, пов'язаних з його 
життєзабезпеченням та розвитком, - виробничий, науково> технічний та ін. 
Рівень і якість освіти населення визначають можливості здійснення 
необхідних видів діяльності 

Трудовий потенціал 

сформована у взаємодії із соціальним середовищем загальна система 
потреб, здібностей і готовностей індивідів і спільнот виконувати 
діяльності, що створюють різноманітні індивідуально і соціально 
значущі продукти і послуги, незалежно від того, де ці діяльності 
можуть здійснюватися. Адже трудовий потенціал реалізується не 
тільки в сфері основної зайнятості людини і спільнот, а й в інших 
сферах 

Культурний потенціал 

сукупність потенційних можливостей в області людської діяльності, 
пов'язаних з самовираженням людини, проявом його суб'єктивності 
характеру, ціннісних орієнтацій, компетентностей, навичок, умінь і 
знань, вміння відповідати культурним зразкам або змінювати їх, 
розвинена особистісна відповідальність, здатність до створення, 
трансляції і відтворення, зміни культурних норм, уявлень, зразків Це 
також потреба, здатність і готовність до освоєння і використання 
основних і специфічних патернів поведінки і мислення 

Відтворювальний потенціал

сформована у взаємодії із соціальним середовищем система потреб, 
здібностей і готовностей індивідів і спільнот забезпечувати 
продовження їх «роду», їх життя від одного покоління до іншого та 
протягом довгих років підтримувати гарне здоров'я (фізичне і 
психічне) і хорошу працездатність 

 
 

Рис. 3. Структура людського потенціалу території 
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