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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Однією з проблем на сучасному етапі роз�

витку України є забезпечення сталого роз�
витку людського потенціалу, створення умов
для попередження втрат людського капіталу
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та організації його достойного використан�
ня. Не зважаючи на певні здобутки у цій
сфері, стан розвитку людського потенціалу
в Україні дедалі погіршується. Зростає
бідність, знижується освітній рівень населен�
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ня, недосконале медичне забезпечення, без�
робіття, геополітичні конфлікти, антитеро�
ристична операція на сході країни та на�
явність окупованих територій призвели до
значних втрат людських ресурсів та еміграції
економічно активного населення за кордон.
У цих умовах розроблення механізмів оціню�
вання, моніторингу й ефективних заходів
щодо збалансованого розвитку і використан�
ня людського потенціалу є нагальними на
вкрай терміновими.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням цієї важливої наукової про�
блематики в умовах соціальної та економічної
трансформації суспільства займаються
провідні науковці України, серед яких Грішно�
ва О.А., Сахненко О.І., Замараєва А.В., грінчен�
ко С.І., Мартинова Л.Б., Гузенко Г.М., Ахром�
кін Є.М. та багато інших. Позитивно оцінюючи
наявні здобутки, вважаємо, що недостатньо
обгрунтованим є методичний інструментарій
комплексного оцінювання людського потенці�
алу на рівні регіональних соціо�економічних
систем.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження теоретичних

підходів та обгрунтування методичного ін�
струментарію для формалізованої оцінки
людського потенціалу України та її регіонів,
вироблення на цій основі стратегічних та так�
тичних заходів щодо його збереження, роз�
витку та створення умов для ефективного ви�
користання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У сучасній науковій думці домінують дослі�
дження, що розглядають "людський потенці�
ал" у контексті його здатності приносити
дохід. Йдеться про ототожнення понять
"людський потенціал" та "людський капітал".
При цьому людський капітал розглядають пе�
реважно з позицій інвестування та отримання
відповідного економічного ефекту, а людсь�
кий потенціал — як об'єкт для такого інвесту�
вання.

Згідно з дослідженнями Грішнової О.А.
"Людський капітал — це економічна категорія,
яка характеризує сукупність сформованих і
розвинених за допомогою інвестицій продук�
тивних здібностей, особистих рис і мотивацій
індивідів, які знаходяться в їх власності, вико�
ристовуються в економічній діяльності, спри�

яють зростанню продуктивності праці і вна�
слідок цього впливають на збільшення доходу
(заробітків) свого власника і національного до�
ходу" [3, с. 186]. Подібних позицій дотримуєть�
ся і Кирлик Н.В., що характеризує людський
капітал як "сукупність сформованих і розвину�
тих завдяки інвестиціям, притаманних кожній
окремій людині індивідуальних природних та
соціальних здібностей, необхідних для ефек�
тивної діяльності в тій чи іншій сфері суспіль�
ного відтворення, що сприяють підвищенню
продуктивності праці та зростанню доходів їх
власника, підприємства та національного дохо�
ду" [7, с. 98].

На думку Сахненко О.І. [12, с. 26], людсь�
кий капітал має складну внутрішню структу�
ру і включає такі (активи) або фонди: фонд
підготовки на виробництві, інтелектуальний
капітал, фонд економічно значимої інфор�
мації, фонд здоров'я, фонд мотивації еконо�
мічної діяльності, фонд міграції, фонд під�
приємництва.

Такий підхід, на нашу думку, характеризує
людський потенціал лише частково, оскільки не
враховує такі важливі його властивості, як
здатність до саморозвитку, соціальної актив�
ності, духовності та вплив на формування рин�
кового попиту.

Інші дослідники наголошують саме на
соціальній детермінанті людського потен�
ціалу. Згідно із дослідженнями А.В. Замарає�
ва "Людський потенціал — це універсальна
соціологічна категорія, яка може застосо�
вуватися для порівняльного аналізу, визна�
чення рівня суспільних трансформацій (ха�
рактеристика соціальної могутності країни
з урахуванням чисельності її населення),
оцінки динаміки розвитку соціальних сис�
тем (окремих товариств, спільнот, регіо�
нального та муніципального соціуму, соц�
іальних організацій та організаційних соц�
іальних груп)" [5]. Таке визначення розкри�
ває одну з важливих умов прояву людсько�
го потенціалу, а саме підвищення його
ефективності за рахунок приналежності до
певного соціуму.

У сучасних умовах активного розвитку
інформаційних технологій, що активізують і
мобілізують соціальні й між особисті контак�
ти, зростає роль соціального чинника у форму�
ванні людського потенціалу. В цьому контексті
актуальною є теза дослідників [17, с. 78] про те,
що важливим елементом людського потенціа�
лу є соціальний капітал, під яким вони вбача�
ють "сукупність взаємовідносин, норм, інсти�
тутів та мереж через які люди отримують до�
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ступ до влади та ресурсів і впливають на прий�
няття рішень, у т.ч. політичних".

У свою чергу, Грінченко С.І. зауважує,
що "потенціал національного суспільства —
це інтегральна форма різнорідних реальних
і латентних якостей членів національного
суспільства, що відбиває рівень та можли�
вості реалізації проектів модернізації в на�
ціональному суспільстві за наявності певних
природно�екологічних і соціально�економі�
чних умов" [2, с. 90]. Це визначення підтвер�
джує, що важливою характеристикою люд�
ського потенціалу є його здатність проявля�
тися і розвиватися, або в протилежному ви�
падку знижуватися відповідно до сформова�
них умов.

Розширене, відповідно до вимог сучасно�
го інформаційного суспільства, поняття
людського потенціалу дає Мартинова Л.Б.: "
Людський потенціал — це сукупні можливості
населення до економічної, соціальної, іннова�
ційної діяльності, підтримки необхідного
рівня здоров'я, постійного розвитку навиків і
здібностей, засвоєння і продукування нових
знань і технологій, стійких ціннісних орієн�
тацій, соціальної взаємодії і взаєморозуміння"
[8, с. 26].

Підсумовуючи результати дослідження,
нам видається слушною думка Гузенко Г.М., що
"у економічній теорії людський потенціал
підлягає розгляду не у всьому різноманітті його
характеристик, а лише в той мірі, в якій йо�
го розвиток і реалізація визначають соціальну
та економічну ефективність відтворювальних
процесів. Таким чином у фокус уваги потрап�
ляють сфера трудової діяльності і сфера спо�
живання. Інші аспекти розвитку людського по�
тенціалу є предметом дослідження таких наук,
як психологія, медицина, ергономіка, соціаль�
на та історична антропологія, біоетика, со�
ціальна генетика, етнографія, демографія" [4,
с. 36].

Отже, різноманітність підходів до тлума�
чення сутності та структури поняття "людсь�
кий потенціал" зумовлено насамперед широ�
тою та множинністю прояву людський якос�
тей, знань, функцій та талантів, що формують�
ся у залежності або всупереч обставинам і
мають різноманітний прояв. Широке тракту�
вання досліджуваного поняття дозволяє зас�
тосовувати його у різних інтерпретаціях та
різних пізнавальних напрямках, що залежать
від специфіки галузі наукового знання. Разом
з цим, спільним для всіх наукових думок за�
лишається розуміння "людського потенціалу"
як визначального цивілізаційного фактору

розвитку, а його дослідження як складний те�
оретико�прикладний та аналітичнй процес, що
вимагає поєднання окремих методичних ін�
струментів.

У контексті загальної концепції найбільш
адаптивними до дослідження людського потен�
ціалу, на нашу думку, є підходи, що запропо�
новані Шершньовою З.Є. для оцінювання еко�
номічного потенціалу підприємств, а саме: облі�
ково�звітній (ресурсний), структурний (функ�
ціональний) та цільовий (проблемно�орієнтова�
ний). Розглянемо особливості наведених під�
ходів більш детально.

1. "Обліково�звітній (ресурсний) зорієн�
тований на визначення потенціалу як сукуп�
ності людських ресурсів і визначає його
розмір як суму фізичних і вартісних оцінок
окремих його складових. Для оцінювання ви�
робничого потенціалу згідно з ресурсним
підходом використовуються звичні обліково�
звітні та стати документи, на основі яких роз�
раховуються відповідні показники. Цим за�
безпечується доступність інформації та
відкриваються можливості широкого засто�
сування відомих методик і методів дослід�
ження зазначеного потенціалу, зокрема щодо
внутрішніх показників.

Згідно з обліково�звітним підходом, резуль�
тативними показниками оцінювання людсько�
го потенціалу виступатиме сума статистичних
характеристик населення або трудових ре�
сурсів, що включатиме такі складові: абсолютні
кількісні показники чисельності, структури
населення та витрат на охорону здоров'я, осв�
іту та соціальний розвиток людського чинни�
ка, корисного фонду робочого часу тощо. До
прикладу, Шипанова Н.О. [16], пропонує оці�
нювати трудовий потенціал як суму таких ком�
понент:

ТП = Дк+Ек+Мк+Ок+Пк (1),
де Дк — демографічна компонента ( при�

родний приріст, коефіцієнт народжуваності,
коефіцієнт смертності, коефіцієнт дитячої
смертності, коефіцієнт прибуття, коефіцієнт
вибуття, коефіцієнт тривалості життя, кіль�
кість вперше зареєстрованих захворювань, за�
безпеченість населення АПП);

Ек — економічна компонента: рівень зайня�
тості, рівень безробіття, номінальний та фак�
тичний рівень попиту на робочу силу, рівень
пропозиції робочої сили, рівень працевлашту�
вання;

Мк — морально�етична компонента: ко�
ефіцієнт шлюбності, коефіцієнт розлучува�
ності, рівень злочинності, забезпеченість насе�
лення закладами культури;
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Ок — освітня компонента: рівень охоплен�
ня середньою освітою, рівень охоплення про�
фесійно�технічною освітою, питома вага прац�
івників, що мають повну вищу освіту;

Пк� підприємницька компонента: частка
малих підприємств, частка працівників, зайня�
тих на малих підприємствах, частка продукції,
реалізованої малими підприємствами.

Вважаємо даний підхід є корисним, проте
лише на початкових стадіях дослідження люд�
ського потенціалу.

2. Структурний підхід, зорієнтований на
визначення раціональної структури виробни�
чого потенціалу підприємства, визначає його
розмір згідно з прогресивними нормами і нор�
мативними співвідношеннями, заданими най�
більш досконалими технологіями, організа�
цією виробництва загалом і окремих підсис�
тем підприємства, що використовуються в
галузі.

У відповідності до структурного підходу,
основою для оцінювання людського потенціа�
лу виступає система відносних показників
структури населення за різними ознаками:
рівнем освіти та професійної підготовки (у
тому числі за професіями та напрямками підго�
товки), рівень здоров'я, рівень доходів, демо�
графічна структура, показники зайнятості на�
селення, продуктивності праці тощо. Важливим
інструментом структурного підходу до оцінки
людського потенціалу є визначення норматив�
них показників або вибір об'єкта для порівнян�
ня.

У науковій літературі структурний метод
оцінювання людського потенціалу (трудових
ресурсів, людського капіталу) представлений
різними методичними підходами, серед яких
найбільш поширеним є рейтинговий підхід, що
передбачає порівняльну оцінку (стандартиза�
цію) компонент потенціалу з подальшим їх зве�
денням у єдиний таксономічний (або інтеграль�
ний) показник, що характеризує людський по�
тенціал на певному рівні агрегування (підприє�
мство, галузь, регіон, країна). Окремі елемен�
ти структурного підходу до оцінювання різних
проявів людського потенціалу використову�
ються у працях [1; 10; 13].

Об'єктом для порівняння можуть слугу�
вати аналогічні компоненти потенціалу на
тому ж самому рівні агрегування, або опти�
мальні (еталонні чи нормативні значення),
що характеризують найбільш бажаний з точ�
ки зору мети дослідження стан вибраних
компонент.

Нормування (або стандартизація) показ�
ників у більшості дослідженнях здійснюється

за індексним методом, представленим у фор�
мулі 2, методом відстаней (ф�ли 2—3) або екс�
пертними оцінками. Головною задачею норму�
вання є зведення різних за виміром, розміром
та сферою оцінювання показників до діапазо�
ну [0,1].

e

f
ij I

I
N = (2),

де, Nij — нормований і�й показник j�ї ком�
поненти людського потенціалу;

If — фактичне значення показника;
Ie — еталонне значення показника.
Застереженням для використання цієї фор�

мули є те, що при великих розмахах варіації
досліджуваних показників, обчислене нормо�
ване значення може перевищувати 1, що не
вкладається у діапазон [0,1] і тим самим пору�
шує правила нормування.

minmax

min

II
II

N f
ij −

−
= (3).

Для показників, що характеризують пози�
тивні аспекти потенціалу

min

minmax

II
IIN

f
ij −

−
= (4).

Для показників, що характеризують нега�
тивні аспекти потенціалу

деImax(Imin) — максимальне та мінімальне
значення показника у межах порівнюваної су�
купності.

Недоліком використання даної формули
є те, отримане нормоване значення залежить
лише від двох крайніх значень ознаки, які
можуть виявитися не типовими і тим самим
знижують корисність отриманих резуль�
татів.

Експертні методи нормування базуються
насамперед на визначенні бальних оцінок окре�
мих складових за певною шкалою. Бали, що
характеризують стан досліджуваної компонен�
ти потенціалу виставляються експертами. Нор�
мування показників здійснюється на основі
відношення балу ознаки до його максимально�
го значення за шкалою оцінювання, що дозво�
ляє звести показники до того ж проміжку [0,1].
Перевагою експертного методу є можливість
оцінювання якісних характеристик оцінюваних
компонент, що не піддаються кількісному ви�
міру. Серед недоліків можна виділити такі: су�
б'єктивність експертної думки, матеріальні та
часові витрати, що пов'язані з проведенням ек�
спертних процедур.

Як правило, для стандартизації показників
використовується так звана адитивна функція
корисності шляхом обчислення суми нормова�
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них показників, помножених на їх вагові кое�
фіцієнти за формулою:

1, =×= ∑∑ ii

n

i
ijHP wwNS (5),

де SHP — інтегральний показник людського
потенціалу регіону;

wi — ваговий коефіцієнт і�го показника.
Переважна більшість економістів для

визначення вагових коефіцієнтів викорис�
товує експертні оцінки (до прикладу, метод
попарних порівнянь)або методи моделю�
вання, що базуються на кореляційно�регре�
сійних залежностях між компонентами по�
тенціалу та результативною ознакою його
прояву.

Перевагою даного підходу є можливість
визначити структуру потенціалу, окреслити
сильні та слабкі місця і обчислити їх вплив на
стан досліджуваного об'єкта. Ваговий коефі�
цієнт встановлюється переважно експертним
шляхом і виконує завдання щодо зваження
нормованих показників, щоб отриманий ре�
зультат не виходив за межі заданого інтервалу
а також для суб'єктивного чи об'єктивного ран�
жування показників за ступенем їх значущості
в оцінюванні.

Групу адитивних методів доповнюють мето�
дичні розробки авторів [1; 9], які пропонують
обчислювати інтегральний показник з викори�
станням багатомірної середньої, що у загаль�
ному вигляді наведено у формулі:

∑
=

=
n

i
ijHP N

n
S

1

1
(6),

де SHP — інтегральний показник людського
потенціалу;

 n — число показників, що формують інтег�

ральний показник ;
Хоча адитивний метод обчислення інтег�

рального показника є найбільш поширеною,
його недоліком є можливість компенсування за
рахунок високих значень одних компонент ну�
льові або низькі значення інших компонент
людського потенціалу. У зв'язку з цим, деякі
дослідники [11, с. 25] найбільш адекватним ме�
тодом узагальнення вважають використання
мультиплікативної форми інтегрального індек�
су:

1,
1

== ∑∏
=

i

n

i

w
ijHP wNS i (7).

Корисність отриманого таким методом
інтегрального показника полягає у врахуванні
мультиплікативного впливу окремих компо�
нент та рівень людського потенціалу. До не�
доліків можна віднести те, що у разі нульово�

го значення однієї із складових — інтеграль�
ний показник також дорівнюватиме 0, що су�
перечить самій сутності людського потенціа�
лу.

 У свою чергу автори [9, с. 15] для розрахун�
ку інтегрального показника використовують
формулу середньої геометричної, яка дозволяє
врахувати коливання в даних і зменшує ефект
компенсації гірших значень деяких показників
кращими значеннями інших показників:

n
n

i
iHP XS ∏

=

=
1

(8),

де Хі — первинний показник, що характе�
ризує ТПР;

n — кількість первинних і�тих показників�
факторів, що входять до складу інтегрального
показника.

Не зважаючи визначені недоліки, застосу�
вання структурного підходу вважаємо корис�
ним для дослідження людського потенціалу,
проте не вичерпним з позиції розробки заходів
щодо його розвитку та удосконалення.

3. Цільовий (проблемно�орієнтований)
підхід, спрямований на визначення відповід�
ності наявного потенціалу досягненню постав�
лених цілей і визначає його розмір як рівень
відповідності окремих складових потенціалу
необхідному, дещо ідеалізованому уявленню
про склад, структуру та механізми функціону�
вання потенціалу для виготовлення конкурен�
тоспроможної продукції, яке знаходить відоб�
раження в нормативних "деревах цілей" ("де�
ревах проблем") із широким спектром локаль�
них і системних оцінок окремих елементів та
взаємозв'язків" [14, с. 102—105].

З огляду на сучасну концепцію послідовної
трансформації соціально�економічних про�
цесів до постіндустріального суспільства цільо�
вий підхід із врахування ефекту синергії та ди�
фузії інновацій набуває особливої актуаль�
ності.

Погоджуємося з дослідженнями Ілляшен�
ко С.М., який прийшов до висновку, що " ви�
значальним фактором соціально�економічно�
го розвитку стають люди та знання, якими вони
володіють. В таких умовах актуальним є понят�
тя "економіки знань" — економіки, що базуєть�
ся на продукуванні, обробці, обміні, широко�
му використанні у своїй діяльності та продажі
знань" [6].

Таким чином, цільовий або проблемно�
орієнтований підхід до оцінки людського
потенціалу, на нашу думку, є найбільш ефек�
тивним в умовах орієнтації суспільства на
стратегічний розвиток. Водночас викорис�
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тання розглянутого підходу до оцінювання
людського потенціалу не позбавлено ряду
недоліків, серед яких: проблеми щодо оціню�
вання ефективності функціонування гіпоте�
тичного потенціалу, суб'єктивність постав�
лених цілей та критеріїв, відсутність точно�
го прогнозу щодо терміну реалізації прогно�
зованих цілей.

Зважаючи на переваги і недоліки розг�
лянутих підходів, побудова комплексної
системи дослідження людського потенціа�
лу має здійснюватись поетапно, починаючи
з аналізу основних показників та чинників
його формування, розвитку і реалізації у
регіоні, продовжуючи порівняльним аналі�
зом рівня людського потенціалу регіону у
порівнянні з іншими регіонами України і
закінчуючи розробкою комплексної систе�
ми управління розвитком людського потен�
ціалу у відповідності до стратегічних цілей
регіону.

Розробка та реалізація запропонованої мо�
делі дослідження людського потенціалу регіо�
ну слугує поглибленню регіонального аналізу
компонентних дисбалансів, а реалізація мето�
дичних кроків — розширенню методології по�
рівняльного та цільового аналізу регіонів Ук�
раїни.

Кожний з етапів оцінки людського потен�
ціалу призначений для вирішення специфічних
задач дослідження та сприятиме розробці сис�
теми ефективних рішень щодо перетворення
людського потенціалу у людський капітал ре�
гіону, сприяння його розвитку, відтворення та
гідної реалізації:

1. На початковому етапі необхідно здійсни�
ти статистичний аналіз стану, динаміки та на�
прямків розвитку людських ресурсів регіону в
сучасних умовах. Результатом такого дослід�
ження є формування сучасної моделі стану
людського потенціалу у розрізі основних фаз
його життєвого циклу, що виражатиметься
кількісними та якісними (відносними показни�
ками). Система показників, що отримана у ре�
зультатів дослідження дозволить оцінити
ефективність розвитку людського потенціалу
у динаміці та слугуватиме основою для подаль�
шого дослідження.

2. Етап порівняння призначений для визна�
чення сильних і слабких сторін системи управ�
ління людськими ресурсами на регіональному
рівні. З огляду на вплив загальних факторів,
пропонується за основу для порівняння брати
середні значення по Україні. Це допоможе виз�
начити рівень показників під впливом регіо�
нальних факторів.

Проведення порівняльного аналізу перед�
бачає формування матриці еталонних значень,
у якості яких на попередньому етапів виступа�
тимуть середні значення відібраних відносних
показників із врахуванням їх нормативного
значення по досліджуваному регіоні та по
Україні в цілому. Зважаючи на переважний
вплив макроекономічних факторів на розвиток
людського потенціалу у регіоні, та відповідно
невеликий розмах варіації показників, норму�
вання показників пропонується здійснювати з
використанням індексного методу (ф�ла 2).
Визначення інтегральних показників зважаю�
чи на рівнозначні (на наш погляд) фази життє�
вого циклу людського потенціалу пропонуєть�
ся адитивним методом із використанням фор�
мули гармонійної середньої (ф�ла 6).

3. Важливим етапом дослідження людсько�
го потенціалу є факторний аналіз, що дозво�
лить не тільки оцінити стан людського потен�
ціалу, а також фактори що спричинили такий
стан. Проведення факторного аналізу у межах
нашого дослідження передбачає послідовне
використання таких прийомів:

— чітке розмежування факторів впливу на
людський потенціал на регіональному і дер�
жавному рівні, що створить передумови для
розроблення адаптивних та стимулюючих рі�
шень;

— визначень можливостей та обмежень роз�
витку людського потенціалу та сили їх прояву;

— оцінка еластичності життєвого циклу по�
тенціалу під впливом окремих детермінант, що
допоможе сформувати формалізовану специ�
фічну матрицю SWOT�аналізу.

Результатом факторного аналізу є детер�
мінантна модель стратегічного управління роз�
витком людського потенціалу регіону.

4. Основними задачами проблемно�цільово�
го аналізу є визначення відповідності стану та
напрямку розвитку людського потенціалу стра�
тегічним цілям, що окреслені у відповідних ре�
гіональних стратегіях. Реалізація цільового
аналізу передбачає насамперед наявність чітко�
го переліку стратегічних цілей і розрахунок на
цій основі перспективних потреб щодо кількіс�
ного та якісного складу людських ресурсів, які
необхідні регіону для їх досягнення. На основі
порівняння досягнутого рівня та тенденцій ок�
ремих компонент людського потенціалу із
цільовими значеннями можна отримати загаль�
ну модель його відповідності обраній стратегії,
а також перелік слабких сторін та "точок зро�
стання", що складе основу для розробки або
коригування відповідних регіональних про�
грам.
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ВИСНОВКИ
Пропонована автором комплексна методи�

ка дослідження людського потенціалу регіону,
що базується на послідовному поєднанні різних
методичних підходів, інструментів та прийомів
дозволить формалізувати даний процес та по�
будувати багатопрофільну модель людського
потенціалу, яка може бути корисною для вирі�
шення широкого кола стратегічних задач щодо
ефективного управління ним. Головною пере�
вагою даної методики є універсальність її за�
стосування на будь�якому з рівнів формуван�
ня, розвитку та використання людського по�
тенціалу, адаптивність до зміни показників,
пріоритетів та цілей оцінювання, можливість
розроблення відповідного програмного забез�
печення.

До недоліків методології можна віднес�
ти ігнорування якісних показників, що не ма�
ють чіткої економічної інтерпретації на зра�
зок результатів опитування населення, впли�
ву законодавчих ініціатив, ефектів глобалі�
зації, експертних опитувань тощо. Збагачен�
ня цієї методології такими показниками по�
требує додаткових досліджень та формуван�
ня таблиць переведення якісних показників
у одиниці виміру, що використовуються у
економічних розрахунках формальних мо�
делей.
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