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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Важлива роль у формуванні умов для розвитку

людського потенціалу в контексті впровадження рефор�

ми децентралізації належить регіонам. У зв'язку з цим ак�

туальності набувають проблеми дослідження кількісних,

якісних і структурних характеристик потенціалу, а також

їх відповідності стратегічним цілям розвитку регіональ�

них соціально�економічних систем. Вирішення таких про�

блем передбачає розроблення методичних підходів щодо

оцінки стану, напрямів та ефективності використання

людського потенціалу у контексті регіональних пріори�

тетів.

На сьогоднішній день розроблено широке коло методич�

них підходів і рекомендацій, що використовуються для

ідентифікації, порівняльного аналізу та оцінки людських

ресурсів на різних рівнях їх прояву й агрегації, що відоб�

ражено у працях Грішнової О.А., Мартинової Л.Б., Ліба�

нової Є.М., Пасєки С.Р., Смачило В.В. та інших. Широкого

розвитку набули методичні рекомендації та відповідні при�
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кладні дослідження оцінки людського розвитку територій,

що розроблені зарубіжними авторами, серед яких: Kunte

A., Hamilton K., Dixon J., Clements M., Marsden Paul, Caffrey

Margaret, McCaffery Jim та багато інших.

Високо оцінюючи розроблений методичний інструмен�

тарій аналізу різних аспектів прояву людського потенціа�

лу та відповідних механізмів й оціночних показників, що

існують у сучасній науці, вважаємо, що окремі питання

комплексного дослідження людського потенціалу на рівні

регіональних соціо�економічних систем залишаються дис�

кусійними. Зокрема уточнення потребують питання щодо

визначення самої сутності "людського потенціалу" регіо�

ну і його відмінностей від інших понять, що характеризу�

ють людські ресурси території, систематизація його суттє�

вих ознак та відповідних показників оцінювання у залеж�

ності від "стадій життєвого циклу", відмежування показ�

ників, що оцінюють безпосередньо потенціал від показ�

ників, що характеризують умови його розвитку й відтво�

рення.
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МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є узагальнення та систематизація

показників комплексної оцінки людського потенціалу на

регіональному рівні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ

Критичний аналіз наукових праць дозволив зробити

висновок, що на регіональному рівні людський потенціал

більшість науковців схильні розглядати з позицій робочої

сили, трудового потенціалу чи людського капіталу.

Так, Смачило В.В. визначає трудовий потенціал на ре�

гіональному рівні як "величину можливої участі частини

населення регіону, яка, за наявності певних якісних і

кількісних характеристик відносно здоров'я, працездат�

ності, психофізіологічних особливостей, освітнього, фа�

хового та інтелектуального рівнів, соціально�етнічного

менталітету тощо, приймає і бажає брати участь у процесі

праці та задовольняє або може задовольнити потреби в

праці відповідної соціально�економічної системи (регіону)"

[12, с. 233].

У свою чергу Козар М.В. у дисертаційному дослідженні

[4, с. 51] описує трудовий потенціал регіону як "комплекс�

ну категорію, котра відображає інтегральну сукупність

кількісно�якісних характеристик населення, здатного до

праці в межах регіональної господарської системи, з при�

таманним їм на певному етапі суспільного розвитку рівнем

здоров'я, освіти, культури, інноваційності, етики, соціаль�

ної відповідальності, ціннісними орієнтирами, що визна�

чають їх агреговану здатність до праці".

У контексті людського капіталу розглядає людський

потенціал Грішнова О.А., згідно з визначення якої — "це

економічна категорія, яка характеризує сукупність сфор�

мованих і розвинених за допомогою інвестицій продуктив�

них здібностей, особистих рис і мотивацій індивідів, які

знаходяться в їх власності, використовуються в еко�

номічній діяльності, сприяють зростанню продуктивності

праці і внаслідок цього впливають на збільшення доходу

(заробітків) свого власника і національного доходу" [1, с.

83].

На соціально�трудовій детермінанті оцінювання регіо�

нального людського потенціалу наголошує Пасєка С.Р. [8,

с. 36], який його визначає як "наявність і запас акумуля�

ційних можливостей економічно активного населення те�

риторії, які на особистісному рівні формуються компонен�

тами здоров'я, моралі, активності, інтелекту, організова�

ності, освіти, професіоналізму, ресурсів робочого часу й

інноваційності та проявляються внаслідок активних со�

ціальних взаємодій і взаємозалежностей з іншими соціаль�

ними групами".

Визначальним компонентом людського потенціалу в

сучасних умовах окремі дослідники [3] вважають саме інте�

лектуальний потенціал, що на регіональному рівні вияв�

ляється у творчій (креативній) активності населення регіо�

ну у сфері традиційних та нових видів зайнятості, резуль�

татами якої стають різноманітні інновації: продуктові, про�

цесові, маркетингові, організаційні, екологічні.

Узагальнюючи наведені підходи та враховуючи цільо�

ву концепцію розвитку потенціалу, сформовано авторсь�

ке бачення людського потенціалу регіону, під яким слід

розуміти унікальне поєднання індивідуальних, трудових,

професійних, соціальних, культурних та творчих здібнос�

тей людей з умовами їх реалізації й розвитку, що найпов�

ніше задовольняють потребам населення як єдиного соці�

ального організму та забезпечують сталий розвиток і адап�

тивність регіону в умова змін.

У сучасній науці досить грунтовно представлені тео�

ретико�прикладні підходи до вибору і обгрунтування по�

казників оцінювання людського потенціалу. Ці проблеми

вивчаються і розв'язуються на міжнародному, державно�

му та академічному рівнях.

Узагальненим підходом до оцінки людського потенці�

алу (людського розвитку) вважається методика, що вико�

ристовується ООН для визначення індексу людського роз�

витку. Індекс людського розвитку — це порівняльна оцін�

ка рівня життя, писемності, освіти, середньої тривалості

життя та інших показників країни. Доповіді щодо стану

людського потенціалу у різних країнах світу публікуються

щорічно з 1990 року і вважаються найбільш незалежни�

ми, аналітичними та емпірично обгрунтованими. Основни�

ми індикаторами для розрахунку індексу людського потен�

ціалу виступають [13]:

1) очікувана тривалість життя при народженні;

2) писемність дорослого населення та валове охоплен�

ня всіма видами навчання;

3) величина ВВП на душу населення за паритетом куп�

івельної спроможності.

Кожний з наведених індикаторів є агрегованим і скла�

дається з визначеного переліку показників. Означений

індекс є важливим для оцінювання рівня людського роз�

витку, проте занадто узагальненим з точки зору оцінюван�

ня його потенціалу.

В Україні, з 2012 року діє Методика вимірювання рег�

іонального людського розвитку, що включає 33 показни�

ки, об'єднані у шість блоків відповідно до основних ас�

пектів людського розвитку: "1) відтворення населення; 2)

соціальне становище; 3) комфортне життя; 4) добробут;

5) гідна праця; 6) освіта [5]. Вагомим здобутком учених є

розроблення переліку показників до вимірювання кожно�

го з перелічених аспектів та нормативних значень, що доз�

воляють комплексно оцінити розвиток людського потен�

ціалу на макро� та мезо�рівнях.

Автори Паул Марзден, Маргарет та Джим МакКефрі

[14] для оцінювання людського потенціалу використову�

ють наступні агреговані групи показників:

— показники стану охорони здоров'я (державна сис�

тема охорони здоров'я, діючі пакети надання медичних

послуг, рівень захворюваності населення, рівень народжу�

ваності та смертності, періодичність проведення медичних

та демографічних обстежень тощо);

— показники оцінки робочої сили (рівень зайнятості

та безробіття, кадрові норми та плани; політика в галузі

зайнятості, структура робочої сили, дані про кадрове за�

безпечення галузей економіки, рівень оплати праці тощо);

— показники оцінки менеджменту людських ресурсів

(кількість робочих місць, фонд заробітної плати, принци�

пи управління робочою силою, розвиток кадрів, навчання

тощо).

Недоліком цього підходу вважаємо відсутність у сис�

темі оцінювання показників якості людських ресурсів, що

виступають вагомим компонентом людського потенціалу.

Вагомий внесок у розробку системи оцінювання

людського потенціалу, що дозволяє оцінити його між�

народну конкурентоспроможність зроблено Мартиновою

Л.Б. [6, с. 144], яка систематизувала показники оцінювання

людського потенціалу за такими складовими: демогра�

фічна, життєздатна, трудова, освітньо�кваліфікаційна, інте�
лектуальна, соціальна, адаптаційна та громадсько�політич�

на. Кожна з наведених складових є агрегованою і містить

чіткий перелік компонентів з детальним описом методич�

них підходів щодо їх розрахунку та інтерпретації.

Важливим аспектом дослідження людського потенці�

алу є оцінка економічного ефекту від його реалізації. Так,

одним з показників ефективності людського потенціалу,

що використовується фахівцями Світового банку є частка

людського капіталу у структурі національного багатства.
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Згідно з методикою, представленою у [15], абсолютний

показник людського капіталу обчислюється шляхом

віднімання від обсягу чистого національного продукту чи�

стий національний продукт, вироблений за рахунок при�

родних ресурсів, сума активів та вартість земельних ре�

сурсів. Отриманий показник визначається як вартість

людського ресурсу. Недоліком такої методики є надзви�

чайна узагальненість отриманих показників, проте як один

з елементів обчислення національного багатства вона знай�

шла досить широке використання.

Узагальнюючим показником ефективності реалізації

людського потенціалу території дослідниця Міщук Г.Ю. [7,

с. 150] вважає потенційний обсяг суспільного продукту (до�

даної вартості), що може бути створена з використанням

трудових здатностей максимальної чисельності людей в

найкращих умовах їх праці. Таким чином, узагальнюючий

показник трудового потенціалу регіону учена вбачає фун�

кцією від ресурсів праці (чисельністю працездатного на�

селення), якості праці (професійних здібностей) та коефі�

цієнту ефективності використання робочого часу.

Високо оцінюючи наукові здобутки вітчизняних та за�

рубіжних науковців у сфері розроблення методології оці�

нювання людського потенціалу, вважаємо, що комплекс�

не дослідження людського потенціалу передбачає чітке

розмежування показників, які характеризують безпосе�

редньо людський потенціал території та його використан�

ня (людський потенціал) і показників, що характеризують

створені регіональні умови для його розвитку і реалізації

(потенціал середовища). Такий розподіл дозволить виз�

начити сильні та слабкі сторони (головні індикатори) управ�

ління розвитком потенціалу та можливості й загрози його

функціонування у регіоні та збалансувати дані фактори у
відповідності з регіональними пріоритетами.

Зважаючи на розглянуті принципи, автором пропо�

нується використовувати відносні показники, що дозволить

об'єктивно оцінити стан та тенденції розвитку людського

потенціалу у регіонах не залежно від їх територіального

розміщення, структури господарства та чисельності насе�

лення (рис. 1).

Демографічна компонента є базовою основою фор�

мування первинного людського потенціалу. В узагальне�

ному вигляді характеризує чисельність, структуру та по�

казники руху населення регіону. Дослідження демо�

графічних характеристик населення є першим етапом ана�

лізу людського потенціалу на регіональному рівні і перед�

бачає ряд етапів:

— на першому етапі збираються кількісні та структурні

показники чисельності населення регіону, поводиться їх

аналіз у динаміці;

— на другому етапі визначаються відносні показники

(демографічні коефіцієнти), що дозволять провести по�

рівняльний аналіз демографічного стану регіону у будь�
якому розрізі у залежності від цілей подальшого дослід�

ження.

Не можемо не погодитися з твердженням науковців

[10], що "певні демографічні показники можна розгля�

дати і як кінцеві критерії�індикатори результативності

розвитку — як власне соціально�економічного, так і

людського. До таких, у першу чергу, відносяться по�

казники народжуваності та смертності. Показники на�

роджуваності, як характеристика людського розвитку,

акумулюють у собі вплив чи не найбільш широкого кола

чинників людської життєдіяльності — соціально�пси�

хологічних, економічних, соціально�культурних та

багатьох інших — і віддзеркалює можливості саморе�

алізації особистості в одній із найважливіших сфер

людського буття — у царині материнства/батьківства.

Показники смертності (тривалості життя, ймовірність

дожиття) також є інтегрованою характеристикою умов,

у яких проходить життя та розвиток людини. Вони

Рис. 1. Система показників оцінювання людського капіталу регіону
Джерело: сформовано автором на основі [2; 6; 9; 10; 16].
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акумулюють у собі вплив стану медичного та соціаль�

ного благополуччя у країні, умов праці, екологічної си�

туації тощо.

Медична компонента характеризує ступінь збережен�

ня і відтворення демографічної компоненти на ре�

гіональному рівні, адже наявність якісного медичного об�

слуговування сприяє збереженню здоров'я, праце�

здатності та творчої активності людей і безпосередньо

впливає на рівень формування людського потенціалу. Об�

рані коефіцієнти медичної компоненти (народжуваності,

смертності, захворюваності) характеризують у першу

чергу результативність організації медичного обслугову�

вання та превентивних заходів, а коефіцієнт доступу до

медичних послуг — рівень забезпечення прав населення

на медичне обслуговування, що гарантовано Конститу�

цією України.

Якість і широта охоплення населення освітою ство�

рює базові передумови для розвитку людського потен�

ціалу та перспектив його перетворення у людських ка�

пітал. На думку вчених Семикіної М.В. та Федунця А.Д.:

"Негативні тенденції, що охопили сферу освітньо�про�

фесійного розвитку населення, погіршують якість кад�

рового забезпечення інноваційної діяльності в Україні.

Зокрема йдеться про такі тенденції: руйнівні процеси,

які охопили заклади дошкільного виховання, загально�

освітні школи, професійно�технічні та вищі навчальні

заклади всіх рівнів акредитації, що зумовлює зростан�

ня розбіжностей між сучасними вимогами роботодавців

стосовно якості найманих працівників і наявним рівнем

кваліфікації претендентів на робочі місця; малі обсяги

фінансування освіти і науки (фінансування освіти та на�

уки порівняно з 1991 р. зменшилося понад у 4 рази);

поширення серед учнів та студентів формального став�

лення до отримання освіти у зв'язку з інформацією про

відсутність гідних робочих місць на ринку праці,

відсутність тісного зв'язку між підвищенням рівня осві�

ти і розміром доходів працюючих; скорочення серед ви�

пускників ВНЗ частки спеціалістів, підготовлених за

інженерними спеціальностями на тлі надлишкового зро�

стання підготовки економістів; нерівність у доступу до

якісної освіти різних верств населення, неоднакових за

рівнем доходів; відставання української освіти від євро�

пейських та світових параметрів якості освіти (згідно

оцінкам якості освітньої системи у глобальному рейтин�

гу конкурентоспроможності країн, Україна відстає від

багатьох країн, зокрема, вдвічі відстає від Фінляндії, яка

лідирує за цим показником)" [11].

Освітню компоненту пропонуємо обчислювати за най�

поширенішими показниками, що характеризують доступ до

освіти та рівень її поширеності серед населення регіону.

Додатковим показником якості освіти, що використовуєть�

ся у системі оцінювання регіонального індексу людського

розвитку у Польщі [16] є середній бал за підсумками екза�

менів з математики та природничих наук на нижньому рівні

середньої школи. Зважаючи на широкий рівень охоплен�

ня системою ЗНО учнів середніх шкіл, вважаємо середній

бал ЗНО в регіоні одним з вагомих показників розвитку

людського потенціалу.

Зважаючи на ключову роль у формуванні якісних

характеристик людського потенціалу, вважаємо що
наведені коефіцієнти лише узагальнено характеризу�

ють освітній потенціал населення. Дослідження осві�

тньої компоненти потребує більш глибокого аналізу

на рівні ефективності реалізації прийнятої реформи

освіти та відповідності освітньої структури населення

наявним і перспективним потребам економіки країни.

Цей напрям складатиме основу наших майбутніх дос�

ліджень.

Інтелектуальна (інноваційна компонента) людського

потенціалу в сучасних умовах є основою формування кон�

курентних переваг та найціннішою складовою людського

капіталу. Формальними індикаторами інтелектуальної ком�

поненти є освітня структура населення, частка науковців у

розрахунку на 100 тис. населення, витрати на інноваційну

діяльність у розрахунку на окремі показники чисельності

населення, кількість здійснених науково�технічних робіт

тощо.

Фаза реалізації людського потенціалу охоплює ши�

роке коло показників, які в сукупності характеризують

стан ринку праці, ефективність використання трудових ре�

сурсів та людського потенціалу та їх вплив на економіч�

ний розвиток регіону. Формалізовані показники оцінки

реалізації людського потенціалу регіону нами об'єднано

у дві групи:

1. Трудова компонента, що характеризує насамперед

стан та контьюнктуру ринку праці: рівень участі населення

у робочій силі, рівень безробіття, рівень розвитку підприє�

мництва.

2. Економічна компонента спрямована на обчислення

економічного ефекту від використання робочої сили та її

вплив на економіку регіону.

3. Ринкова компонента, що визначає потенційні здат�

ності споживчого потенціалу населення.

Звичайно, наведений набір показників не є вичерпним.

Більш глибоке дослідження людського потенціалу потре�

бує експертного оцінювання та проведення соціальних опи�

тувань на предмет забезпечення громадських свобод у

регіоні, підприємницького та інвестиційного клімату і умов

для інноваційної діяльності, рівня соціального розшару�

вання та наявності соціальних ліфтів, особливостей мен�

талітету населення та інших факторів.

ВИСНОВКИ
За результатами проведеного дослідження система�

тизовано складові елементи оцінювання людського по�

тенціалу, які, на відміну від існуючих, спрямовані на оц�

інювання безпосередньо людського потенціалу регіону

на стадіях його "життєвого циклу" та відмежовано від

показників, що визначать регіональне середовище його

розвитку. Такий поділ дозволяє дослідити та чітко усві�

домити причинно�наслідковий в'язок між рівнем людсь�

кого потенціалу та його головними детермінантами, зок�

рема на регіональному рівні. Компоненти людського по�

тенціалу дозволяють оцінити його сучасний стан із вра�

хуванням історичного досвіду формування та тенденції

розвитку. Подальших досліджень потребує системати�

зація регіональних детермінант, що визначають причи�

ни досягнутого рівня людського потенціалу та інструмен�

ти регулювання процесів його формування, розвитку й

реалізації.
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