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АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ
Теорія ринку праці та зайнятості

пройшла довгий шлях еволюційного
розвитку, який характеризується різ)
номаніттям концептуальних підходів,
методів й інструментарію дослід)
жень. У світовій думці існує безліч
економічних теорій з даної проблеми.
Причому слід зауважити, що одно)
значна думка з приводу категорій і
методів регулювання ринку праці і
зайнятості відсутня. Це пояснюється
багатьма чинниками, але основний з
них — складний механізм ринку, який
постійно перебуває в процесі ево)
люції і поєднує в собі історичні і соц)
іальні особливості різних країн і рег)
іонів, що накладають відбиток на по)
ведінку державних структур, котрі
визначають політику у сфері регулю)
вання ринку праці та зайнятості на)
селення.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ

Г. Беккер обгрунтував поняття
спеціального людського капіталу, під
яким розуміє лише ті навички, які ста)
новлять інтерес для певної фірми,
одного виду діяльності [1, с. 54]. Е.
Тоффлер розробив поняття символ)
ічного капіталу — знання, який, на
відміну від традиційних форм капіта)
лу, невичерпний і одночасно доступ)
ний нескінченній кількості користу)
вачів [2, c. 43]. М. Крітський дав не)
традиційну оцінку людського капіта)
лу: "Людський капітал — на його дум)
ку, початково виступає як загальна
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конкретна форма життєдіяльності,
що асимілює попередні форми, і є
підсумком історичного руху людсь)
кого суспільства до його сучасного
стану" [3, с. 99].

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Найважливішою частиною націо)

нального багатства держав сучасно)
го світу є людський потенціал. Надалі,
в міру розвитку процесів глобалізації
та інформатизації суспільства, зна)
чення людського потенціалу порівня)
но з іншими чинниками розвитку ци)
вілізації лише посилюватиметься.
Тому, на наше переконання, збере)
ження і розвиток людського потенц)
іалу як в кількісному, так і в якісному
відношенні повинні стати головною
стратегічною метою державної пол)
ітики нашої держав. У вітчизняній і
світовій літературі запропоновано
багато понять і концепцій, що мають
на меті сформувати уявлення про
людський потенціал і визначити стра)
тегію його розвитку.

Розгляд економічних явищ, які
мають еволюційний характер, —
складний і важкий процес. Еволюція
в широкому розумінні цього слова є
синонімом розвитку; у вужчому сенсі
— один з основних типів розвитку:
повільні, поступові кількісні і якісні
зміни, на відміну від революції. При
цьому кожна нова характеристика
об'єкта порівняно з попереднім має
вищий рівень організації і диференц)
іації функцій. У процесі еволюції
важливу роль відіграють як внутрішні

чинники, так і зовнішні умови існу)
вання об'єктів.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Першою науковою економічною
школою, предметом дослідження
якої, крім іншого, були взаємовідно)
сини роботодавців та найманих пра)
цівників, був меркантилізм. Погляди
меркантилістів відображали пере)
дісторію політичної економії, а тео)
ретичні концепції меркантилістів, за
словами професора Гарвардського
університету І. Шумпетера, є лише
"зачатками науки". Головною про)
блемою їх досліджень була зовнішня
торгівля як джерело багатства. Про)
блеми ринку праці й зайнятості вони
майже не розглядали. Хіба що понят)
тя праці в уяві меркантилістів було
гранично широким і включало
діяльність ремісників, купців, кра)
марів, прикажчиків і промислових
підприємців [4].

Меркантилісти розуміли, що для
розвитку промисловості потрібні нові
робочі руки, тому вони постійно на)
голошували на необхідності зростан)
ня населення країни.

Представник меркантилізму Ан)
туан де Монкретьєн найбільш корис)
ними вважав купців, торгівлю харак)
теризував як головну мету ремесел,
тому радив розвивати мануфактуру і
створювати ремісничі школи [5, с. 32].

З розвитком ринкових відносин у
XVII ст. клас підприємців розглядає
втручання держави в економіку як пе)
решкоду своїй діяльності. Прихиль)
ники таких поглядів формують кла)
сичну школу. Її представники: У.
Петті, А. Сміт, Д. Рікардо. Ця школа
орієнтувалася, перш за все, на розви)
ток матеріального виробництва і
представляла інтереси тієї частини
підприємців, яка вкладала свої капі)
тали в мануфактуру. В її рамках по)
чалася розробка трудової теорії вар)
тості. Було проголошено, що багат)
ство нації створюється матеріальним
виробництвом, а його джерело —
праця, що витрачається на виробниц)
тво товарів [6, с. 43].

Петті Уїльям розрізняв ринкові і
природні ціни, які залежать від спів)
відношення попиту і пропозиції. Ос)
нову ціни, на думку вченого, складає
"природна ціна, або вартість, тобто
витрачена на виробництво товару
праця". У. Петті вважав, що "праця —
це батько і активний принцип багат)
ства, а земля — його мати" [7, с. 98].
Заробітну плату він визначав як ціну
праці. Характеризуючи заробітну
плату, У. Петті виходив з того, що
вона має об'єктивну основу. Він же
встановив її залежність від вартості
засобів існування робітника, звівши
їх до мінімуму. Він був прихильником
низької заробітної плати, вважаючи,
що лише в цьому випадку працівник
працюватиме з достатньою напруже)
но. Аналізуючи категорії заробітної
плати, У. Петті розглядав питання
про поділ робочого дня на необхід)
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ний і додатковий робочий час [7, с.
101].

Адам Сміт в своїй відомій праці,
що складається з п'яти книг, "Дослі)
дження про природу і причини багат)
ства народів", саме в першій книзі,
викладає вчення про працю як дже)
рело багатства. "Праця являє собою
справжнє мірило змінної вартості
всіх товарів". Сміт розглянув роз)
поділ праці у майстерні, в мануфак)
турі, в суспільстві і показав, як з роз)
поділом праці зростає її продук)
тивність. Він сформулював за)
лежність кількості продукту від чис)
ла осіб, зайнятих корисною працею,
і від продуктивності праці. А. Сміт
звернув увагу на універсальний ха)
рактер розподілу праці — від простих
операцій до професій (потім до
класів, до поділу країни загалом на
місто і село). Розподіл праці, вважав
він, має різний ступінь, і чим він ви)
щий, тим праця більш продуктивна [8,
с. 322].

Давид Рікардо вважав, що вар)
тість повинна визначатися працею,
витраченою на виробництво товару,
вартість є первинна і не може визна)
чатися доходами [9, с. 69].

Д. Рікардо намагається встанови)
ти відмінність між відносною і реаль)
ною вартістю. Під реальною вартістю
він розумів упредметнену в товарі
працю, під відносною — змінну вар)
тість, тобто відношення одного това)
ру до вартості іншого. "На вартість
товарів впливає не лише праця, яка
потрібна безпосередньо для їх вироб)
ництва, але й праця, витрачена на зна)
ряддя, інструменти і будівлі, не)
обхідні для виконання цієї праці". Він
стверджував, що джерелом вартості
є жива праця, і визначав прибуток як
надлишок вартості товару над заро)
бітною платою, як результат неопла)
ченої праці робітника. Заробітну пла)
ту вчений розглядав як частину вар)
тості, що покриває вартість засобів
існування робітника, як ціну праці,
при цьому основну увагу він зосере)
див на кількісних змінах заробітної
плати. Теорія заробітної плати Д.
Рікардо грунтується на положеннях
теорії Т. Мальтуса. Динаміка заробі)
тної плати пов'язана з чисельністю
працюючого населення, яка впливає
на пропозицію робочої сили. Залеж)
но від природного приросту робочо)
го населення формується попит і про)
позиція праці, отже, коливається і за)
робітна плата [9, с. 75].

Як реакція на критику мерканти)
лізму виникає економічна школа фі)
зіократів, заснована в середині XVIII
ст. Її представники — Ф. Кене та А.
Тюрго. Джерело багатства фізіокра)
ти вбачали у виробництві, проте його
тлумачення було однобічне — сфера
виробництва обмежувалася лише
сільським господарством. Звідси
єдина продуктивна праця — праця
землеробів. "Праця землероба —
єдина праця, що виробляє більше
того, що складає оплату праці. Тому
вона — єдине джерело всякого багат)
ства" [10, с. 422—424].

Центральне місце у вченні фізіок)
ратів посідала проблема "чистого
продукту" і його виробництва — це
надлишок тієї частини, яка від)
шкодовувала заробітну плату, тобто
додатковий продукт. Працю, яка
створює чистий продукт, фізіократи
називали продуктивною, а будь)яку
іншу — непродуктивною.

З огляду на те, що фізіократи вва)
жали землю єдиним джерелом багат)
ства, Франсуа Кене був переконаний,
що "чистий продукт" виробляється
лише в землеробстві, тобто продук)
тивною є лише праця на землі. З цієї
точки зору промисловість виявляла)
ся безплідною [10, с. 426].

Завершив вчення фізіократів Анн
Робер Жак Тюрго. Причину виник)
нення найманої праці він вбачав у
відлученні виробників від землі. "Ос)
кільки земля давала господареві, який
її обробляв, не лише необхідні засо)
би існування, не лише те, за що шля)
хом обміну він міг задовольнити інші
свої потреби, але ще й значний над)
лишок, то цей надлишок він міг спла)
чувати людям, які б обробляли його
землю". Тюрго дав власне тлумачен)
ня класової структури суспільства,
виділяючи серед безплідного класу
підприємців — володарів великих ка)
піталів, які використовуються ними
для отримання прибутків, і найнятих
робітників, які не мають нічого, окрім
своїх рук, і які авансують підприєм)
цям свою щоденну працю. "Простій
робітник, в якого немає нічого, крім
уміння працювати, має лише стільки,
скільки йому вдається отримати від
продажу своєї праці іншим". Розгля)
даючи заробітну плату, Тюрго пов'я)
зував її рух з конкуренцією між роб)
ітниками на ринку праці, вважаючи,
що це забезпечує зведення заробіт)
ної плати до мінімуму засобів існу)
вання. На думку Тюрго, людина заз)
вичай вимірює свої ресурси в грошах,
але не важко побачити, що за цими
грошима коштує трудовий ресурс [11,
с. 56—61].

На початку XIX ст. стан робочо)
го класу почав розглядатися як само)
стійна проблема. Саме в цей час вия)
вилися специфічні питання, пов'язані
з робітниками, — це і постійна
бідність тих, що мають роботу, і ма)
сове безробіття в періоди промис)
лового спаду тощо. Реакцією на еко)
номічні кризи (1825 р., 1836 р., 1847 р.),
масові виступи робітників стає виник)
нення марксизму. Основоположники
— К. Маркс і Ф. Енгельс. Марксизм
критично ввібрав в себе всю поперед)
ню економічну думку, особливо кла)
сичну політекономію, яка стала дже)
релом економічного вчення К. Марк)
са [12, с. 191].

У своїй головній праці "Капітал"
К. Маркс детально розглядає товар і
його властивості: зміст вартості, її
джерела, величину, чинники, що її
змінюють, заробітну плату.

В умовах регульованої ринкової
економіки проблеми ринку праці й
зайнятості були в центрі уваги бага)
тьох економічних шкіл і напрямів.

Фундаментом неокласичної школи
стали положення класичної теорії А.
Сміта. Головні ідеологи неокласичної
школи: Маршалл А., Пігу А., Хайек Ф.
та інші. Ці автори розглядали ринок
праці як внутрішньо неоднорідну і
динамічну систему зв'язків, що підко)
ряється ринковим законам. Неокла)
сики не заперечують необхідність
державного регулювання (у цьому
одна з їх відмінностей від авторів кла)
сичної теорії), але вважають, що воно
має бути обмеженим. Держава ство)
рює умови для господарської діяль)
ності, а ринковий механізм конку)
ренції здатний забезпечити збалансо)
ване економічне зростання, рівнова)
гу між попитом і пропозицією.

Видатний представник цієї шко)
ли Альфред Маршалл в своїй роботі
"Принципи економічної науки" писав:
"Непостійність зайнятості — велике
зло і справедливо привертає увагу
суспільства. Проте через сукупність
декількох причин воно видається
більшим, ніж є насправді". Важливою
передумовою забезпечення зайня)
тості Маршалл вважав регулювання
попиту і пропозиції [13].

Фрідріх Хайек стверджував, що
масове безробіття — це невідповід)
ність розподілу трудових і інших чин)
ників виробництва між галузями (і на)
селеними пунктами) та розподілу по)
питу на продукцію цих галузей, хоча
це пояснення емпірично не пере)
віряється. Дана невідповідність спри)
чинена спотворенням системи спів)
відношень цін і заробітків. Вона може
бути усунена лише за допомогою
зміни цих співвідношень, тобто в ре)
зультаті встановлення в кожному
секторі економіки таких цін і за)
робітків, які забезпечують рівність
попиту і пропозиції. Причину безро)
біття він вбачав у відхиленні від зба)
лансованих цін і заробітків, які скла)
лися в умовах стабільного ринку [14,
с. 258].

Значний вклад в теорію і практи)
ку зайнятості населення вніс ідеолог
державного регулювання економіки
Джон Мейнард Кейнс. У своїй ос)
новній роботі "Загальна теорія зайня)
тості, відсотка і грошей" (1936 р.) Д.
Кейнс намагався дослідити, чим виз)
начається рівень зайнятості. Осно)
вою його теорії є принцип ефектив)
ного попиту. "Ефективним попитом є
сукупний дохід (або виручка), який
підприємці розраховують отримати
(включаючи суми, які вони виплатять
власникам інших засобів виробницт)
ва як доходи) відповідно до того рівня
поточної зайнятості, який вони вирі)
шують встановити" [15].

Обсяг витрат праці, зумовлений
попитом підприємців, залежить від
очікуваних витрат суспільства на спо)
живання і очікуваних витрат на нові
інвестиції, що в сукупності складає
величину ефективного попиту, а зай)
нятість — це функція ефективного
попиту, вважав Д. Кейнс [16, с. 55].

Ідеолог сучасного монетаризму
Мілтон Фрідмен стверджував, що
ринкова економіка є самоналагоджу)
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вальною системою, ціновим механіз)
мом, який сам визначає раціональний
рівень зайнятості. У такій системі
будь)яке втручання держави призво)
дить до збою механізму саморегу)
ляції ринку, а грошова дія на сукуп)
ний попит неминуче спричинить ін)
фляцію. Природно, що існування
вільного ринку не усуває потреби в
уряді, однак він необхідний лише для
того, щоб встановлювати певні "пра)
вила гри" та контролювати їх вико)
нання [17, с. 49].

Пізніше теоретичні проблеми
ринку праці й зайнятості розробля)
лися представниками інституціональ)
но)соціологічної школи (Веблен Т.,
Гелбрейт Д. та ін.). Вони стверджува)
ли, що проблеми у сфері зайнятості
можуть бути вирішені за допомогою
інституційних реформ. Інституціона)
лісти розглядають політику, право і
психологію як вирішальні чинники
стосовно економічних умов і законів
функціонування та використання
праці. Основна увага приділялася
ними аналізу професійних і галузевих
відмінностей працівників і відповід)
них рівнів заробітної плати. Вони не
концентрують увагу лише на макро)
економічному аналізі і здійснюють
спробу пояснити невідповідності, що
є на ринку праці, особливостями соц)
іальних, професійних, галузевих, ста)
тевих, вікових, етнічних та інших
відносин між суб'єктами ринку праці
[18, с. 54].

Основним досягненням нашого
часу напрямі розвитку ідей люд)
ського потенціалу є Концепція люд)
ського розвитку, яка була висунута в
90)і роки експертами Програми роз)
витку ООН (ПРООН), що вважає роз)
виток людини метою і критерієм сус)
пільного прогресу. Відповідно до
даної Концепції, людський розвиток
є і процесом розширення людського
вибору, і досягнутим рівнем добробу)
ту людей [19].

Ця Концепція розглядає розви)
ток людини як мету і критерій сусп)
ільного прогресу. Ідея розвитку по)
лягає саме в розширенні можливос)
тей вибору людиною. Розвиток люд)
ського потенціалу є процесом соці)
альних змін, які розширюють як
людський вибір, так і досягнутий лю)
диною рівень добробуту. У першій
доповіді була сформульована очевид)
на і принципово важлива ідея: транс)
цендентний сенс і мета суспільного
розвитку полягають в розширенні
можливості кожної людини реалізу)
вати свої потенції і устремління, про)
жити довге і здорове, повноцінне,
творче життя, набути знання, мати
доступ до ресурсів, необхідних для
гідного рівня життя. Вибір людини
визначає і спосіб життя, і можливості
вирішення інших життєвих проблем.

Особа, індивід, розглядається не
лише як найважливіший чинник соці)
ального розвитку, але і як головний
"споживач" його результатів і досяг)
нень. Можна розглядати розвиток
людського потенціалу як сукупність
якісних і кількісних зміні прогресив)

ного характеру. Автори концепції
розвитку людини розглядають розви)
ток людини як розширення спектра і
можливостей інтелектуального, со)
ціального, економічного і політично)
го вибору, доступних кожному чле)
нові суспільства. Політична, еконо)
мічна, соціальна свобода, свобода пе)
ресування і вибору місця проживан)
ня, створення сім'ї, реалізація своїх
творчих здібностей, гарантія прав
людини, пошана до оточуючих і само)
повага — це неповний список тих
прав, які високо цінуються людьми у
всьому світі, які залишаться нереалі)
зованими без забезпечення таких
ключових прав, як право на охорону
здоров'я, здобуття освіти, доступу до
засобів існування. Однак важливо
зазначити, що сама можливість вибо)
ру існує лише в умовах плюралістич)
ної суспільної системи.

Водночас в суспільстві має бути
реалізований безумовний пріоритет
прав і інтересів особи, повинно закр)
іпитися важливе положення, що ко)
лективні, суспільні і державні інтере)
си є лише агрегованими індивідуаль)
ними інтересами, іншими словами,
розвиток людського потенціалу не)
можливий поза орієнтацією на інди)
відуальні цінності.

Значення Концепції розвитку лю)
дини полягає ще й в тому, що вона є
інтелектуальною і політичною аль)
тернативою декільком поширеним в
XX ст. моделям взаємодії індивіда і
суспільства, зокрема теоріям соці)
альних змін і основним чинникам, що
призводять до подібних змін.

Концепція розвитку людського
потенціалу виходить, перш за все, з
визначення необхідного балансу між
економічною ефективністю і соці)
альними витратами, що само по собі
є дуже складним завданням. Еко)
номічні моделі, орієнтовані на зрос)
тання і ефективність, далеко не зав)
жди враховують потреби тієї части)
ни суспільства, якій необхідна під)
тримка, оскільки не здатна само)
стійно вирішити проблеми, що стоять
перед нею. Історичний досвід пока)
зує, що економіка, яка приділяє мало
уваги соціальним проблемам суспіль)
ства, забезпечує швидке зростання і
технологічний прогрес, але при цьо)
му посилює майнову нерівність, сти)
мулюючи тим самим напруженість в
суспільстві. Така економіка сприймає
людину і розвиток її потенціалу не як
вищу цінність, а лише як чинник вир)
ішення економічних проблем. Проте,
це є лише однією стороною питання.
Не менш важлива й інша. Чим більше
коштів витрачається державою на ви)
рішення соціальних проблем, тим
менше можливостей залишається для
економічного зростання і технологі)
чної модернізації, а отже, для збіль)
шення доходів. У результаті скорочу)
ються ресурси, які суспільство може
виділити для розвитку людського
потенціалу. Ще одним важливими ас)
пектом проблеми є те, що держава
несе відповідальність за задоволення
матеріальних потреб членів суспіль)

ства, що у свою чергу об'єктивно по)
роджує утриманські настрої, які не)
минуче знижують індивідуальну ак)
тивність і відповідальність, сприяючи
тим самим соціальній пасивності, що
рано чи пізно призводить до стаг)
нації. Останнє є більш ймовірне, якщо
в такого роду модель закладено уяв)
лення про справедливість як набли)
ження до матеріальної рівності неза)
лежно від індивідуальних зусиль.

Надмірно високий рівень соці)
альних витрат відіграє особливо не)
гативну роль в суспільствах, що зна)
ходяться на стадії ринкових перетво)
рень. У цей період доводитися вирі)
шувати комплекс складних завдань,
починаючи від стимулювання приват)
ної ініціативи і закінчуючи технолог)
ічною і структурною модернізацією
економіки. Прогрес в цих областях
вимагає відмови від патерналістської
парадигми і концентрації зусиль на
підвищенні ринкової ефективності. В
той же час зневага соціальними зав)
даннями може обернутися політич)
ною нестабільністю, наростанням
ностальгічних тенденцій, гальмуван)
ням реформ. Інколи вихід з цього
протиріччя бачать в авторитарному
режимі, здатному силоміць нейтрал)
ізувати незадоволеність мас, чий
життєвий рівень знижується в про)
цесі ринкового переходу. Проте ав)
торитарний режим несумісний з
ідеєю розвитку людського потенціа)
лу, що передбачає не лише задоволен)
ня базових матеріальних потреб, але
й розширення інтелектуального і
політичного вибору.

Концепція розвитку людського
потенціалу пропонує конструктив)
ний підхід до позначеної щойно ди)
леми, дозволяє розірвати порочний
круг, що намітився. Вона виходить з
того, що держава забезпечує не
стільки рівність споживання, скільки
рівність можливостей, перш за все, у
сфері освіти, задовольняє необхідний
мінімум потреб в охороні здоров'я,
гарантує безпеку особи, дотримання
політичних і цивільних прав, а також
несе відповідальність за створення
умов, які сприяють зростанню і ефек)
тивному функціонуванню системи.

Багатство, на збільшення якого
були орієнтовані попередні концепції
розвитку теорії соціальних змін і яке
все ще нерідко продовжує розгляда)
тися як найважливіша цінність, здат)
не замінити інші цінності і дійсно
відіграє величезну роль в житті лю)
дей. Проте, цю роль не слід пере)
більшувати. По)перше, багатство не
є необхідним для задоволення всіх
потреб людей, наприклад, таких як
демократія, рівність чоловіків і жінок,
збереження і розвиток культурних
традицій, спадкоємності поколінь.
По)друге, високий рівень багатства
не є гарантією від злочинності, нар)
команії, при цьому саме високі дохо)
ди можуть стати джерелом і стимул)
реакцією для здійснення злочинних
дій, таких як крадіжки, рекет, розбої,
наркоманія тощо. По)третє, людські
потреби не обмежуються лише праг)
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ненням до зростання достатку; довге
і здорове життя, залучення до куль)
турних цінностей, творча і суспільна
активність, збереження природного
середовища і життя в єднанні з ним
для багатьох людей є не лише не менш
значимими цінностями, але й виявля)
ються важливішими, ніж примножен)
ня багатства.

Концепція розвитку людського
потенціалу пропонує чотири спосо)
би, за допомогою яких можна доби)
тися оптимального зв'язку між еко)
номічним зростанням і людським роз)
витком:

— по)перше, збільшити інвестиції
в охорону здоров'я, професійну
підготовку, сприяючи реалізації
здібностей людини та її участі у ви)
робництві й розподілі благ;

— по)друге, добиватися більш
справедливого розподілу доходу і ка)
піталу, забезпечуючи матеріальну ос)
нову розвитку людини і реалізацію її
здібностей;

— по)третє, досягти ретельної
збалансованості соціальних витрат,
всемірно укріплюючи економічну
базу соціальної сфери;

— по)четверте, розширювати
можливість здійснювати свій вибір у
політичній, соціальній і економічній
сферах, приділяючи особливу увагу
тим групам населення, чиї можли)
вості були з тих або інших причин об)
межені.

ВИСНОВКИ
Людський потенціал не скла)

дається з потенціалів або реальних
можливостей окремих осіб, це не
інтеграція особових потенціалів, а
деяка інша сутність. Вона значно мен)
шою мірою визначається психологі)
чними, індивідуально)особовими за)
кономірностями. Ця суть соціальна і
за походженням, і за проявами. Про)
стий приклад: масовий алкоголізм —
чинник, який істотним чином знижує
людський потенціал населення. Але
це чинник, який не характеризується
індивідуально)особовими межами і
складовими людського потенціалу.

Центральним компонентом люд)
ського потенціалу є потенціал духов)
ного розвитку людей. У ньому відоб)
ражені духовні потреби даної спіль)
ноти у наявних умовах. Сюди також
включаються різного роду проміжні
показники, наприклад, культурного
потенціалу міста, що розраховується
за кількістю вузів, театрів або бібліо)
тек. Інші показники: освітній потен)
ціал, інформаційний, технологічний
тощо, тяжіють або до одного — ду)
ховного, або до іншого — соціально)
го полюсу.

Проблема людського потенціалу
— це проблема перспективи, оцінки
можливостей людського розвитку і
управління ним. Саме тому так важ)
ливо вивчати вплив окремих чинників,
таких як кількість обдарованих дітей,
суіцидів або психічних захворювань в
даному місці і в даний час для даної
спільноти.

Поняття людського потенціалу
— це одна з оціночних і прогностич)
них характеристик конкретної
спільноти, певного типу соціуму,
певного типу організації соціально)
го життя. У цьому його політичний
сенс.

Концепція людського потенціалу
виводить нас на вирішення значних
практичних завдань. Людський по)
тенціал — це інструмент виміру сус)
пільних акцій. Практичне застосуван)
ня замикає концепцію людського по)
тенціалу визначеним і абсолютно
конкретним чином. В одному випад)
ку, на нашу думку, поняття людсько)
го потенціалу для конкретного сусп)
ільства або країни не лише доречно,
але й необхідно використовувати. Це
контекст державної ідеології, на)
правленої на піднесення нації, наро)
ду, суспільного устрою. В цьому ви)
падку людський потенціал працює на
функцію національної (у широкому
сенсі) самоідентифікації, функцію
затвердження стійкості й жертовності
народу в складних соціально)ризико)
ваних ситуаціях.

Якщо поняття людського потен)
ціалу цілеспрямовано не слугує оц)
інкою суспільно)політичних рішень
і дій, воно втрачає сенс. Звичайно,
хотілося б, щоб поняття людського
потенціалу було самостійним і са)
модостатнім, не прив'язаним жорст)
ко до інструментів державної полі)
тики.
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