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ВИКОРИСТАННЯ КАТЕГОРІЙ «ПОТЕНЦІАЛ», «КАПІТАЛ» І «РЕСУРС»  

У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 
 

У сучасній економічній науці останнім 
часом з'явилося багато понять, які відобра-
жають соціальну складову в теоретичній кон-
цепції суспільної системи: «соціальний ре-
сурс», «соціальний капітал», «соціальний по-
тенціал», «людський ресурс», «трудовий по-
тенціал», «інтелектуальний капітал» тощо. 
Поступове їх вкорінення в понятійному апа-
раті вчених і практиків є свідченням поступо-
вого усвідомлення зростання ролі соціальної 
підсистеми як відносно самостійного чинни-
ка. Хоча історія наукового дослідження ви-
щеназваних категорій є досить тривалою, 
проте універсального підходу до їх визначен-
ня не існує, що пояснюється складністю та 
динамічністю цих понять. Виникає нагальна 
потреба конкретизувати ці категорії та визна-
чити взаємозв’язок між ними, зокрема, у со-
ціальній сфері суспільного розвитку.  

У трактуванні та застосуванні вказаної 
термінології вітчизняними і зарубіжними 
вченими існують істотні розбіжності. Так, 
поняття соціального капіталу й соціального 
потенціалу набуло великого поширення з ча-
сів появи відомої праці Р. Патнема [1]. Біль-
шість дослідників, які вивчали соціальний 
потенціал і капітал, робили це з точки зору 
філософії та соціології (наприклад, Ф. Фуку-
яма [21]). Серед українських та російських 
дослідників соціальний капітал розглядається 
в контексті соціальної експертизи [17]; у кон-
тексті відтворення робочої сили [19]; також 
досліджуються проблеми розвитку й оцінки 
соціального капіталу з точки зору підвищен-
ня ефективності державного управління [10]. 
Багато наукових публікацій присвячено ви-
значенню сутності та відмінності понять «со-
ціальне відтворення», «соціальний розвиток», 
«соціальний потенціал», «соціальний капі-

тал», «соціальний ресурс» [12]; переходу від 
категорії «соціальний капітал» до категорії 
«соціальний потенціал» з точки зору ринкової 
економіки [23]. Окрема увага приділяється 
сутності трудового потенціалу як економічної 
категорії [9] та відокремленню понять «тру-
довий потенціал», «трудові ресурси» та 
«людський потенціал» [20]; також розгляда-
ється трудовий потенціал у політекономічно-
му аспекті [13]. Існують розбіжності також у 
визначенні складових окремих соціальних 
категорій. Так, наприклад, одні автори роз-
глядають людський капітал як одну з частин 
інтелектуального капіталу [4]; інші – як скла-
дову інтелектуального ресурсу [18]. Існує ба-
чення людського потенціалу у складі соці-
ального потенціалу [2] та, навпаки, інтерпре-
тація соціального потенціалу як частини тру-
дового потенціалу [16]. Цілком очевидно, що 
при певній різноманітності підходів виникає 
необхідність систематизації цих категорій. 

Метою статті є проведення теоретико-
методологічного аналізу сутності категорій 
«потенціал», «капітал», «ресурс» у соціаль-
ній сфері, уточнення складу об’єктів, що ви-
значаються ними, перспектив застосування у 
подальших соціально-економічних дослід-
женнях. 

Систематизуючи погляди науковців на 
особливості даних категорій, можна виділити 
їх особливості залежно від ступеня глибини 
дослідження соціальних явищ (див. таблицю). 

Терміни «капітал», «ресурс» і «потен-
ціал» мають багато спільного. Усі вони озна-
чають «засіб», «можливість», якими можна 
скористатись. Але є ряд відмінностей. Капі-
тал має приносити прибуток. Наприклад, ін-
телектуальний капітал визначається як знан-
ня, навички й інтелектуальна власність, 
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Таблиця  
Особливості визначення категорій «потенціал», «капітал» та «ресурс» 

 у соціальній сфері 
 Потенціал: 

1) сукупність усіх наявних засо-
бів, можливостей, продуктивних 
сил і т. ін., що можуть бути вико-
ристані в якій-небудь галузі, ді-
лянці, сфері; 
2) приховані здатності, сили для 
якої-небудь діяльності, що мо-
жуть виявитися за певних умов 
[5] 

Капітал: 
1) усе те, що використовується для 
виробництва, але безпосередньо не 
споживається в ньому (за винятком 
повільної амортизації). На відміну 
від інших факторів виробництва, 
землі і природних ресурсів, капітал 
складається з раніше виробленого 
продукту; 
2) сукупність коштів (майно, гроші, 
нерухомість), що приносять прибу-
ток [5] 

Ресурс: 
1)  кількісна міра можли-
вості виконання якої-
небудь діяльності; умови, 
що дозволяють за допомо-
гою певних перетворень 
отримати бажаний резуль-
тат; 
2)  засіб, можливість, яки-
ми можна скористатися в 
разі необхідності [5] 

С
оц

іа
ль

ни
й 

Соціальний потенціал – сукуп-
ність багатьох суспільних мож-
ливостей – демографічних, освіт-
ніх, професійних, соціально-
інфраструктурних та інших, які 
має країна або регіон на сьогод-
нішній та майбутній час [10, 12, 
17, 23] 

Соціальний капітал – це комплекс 
суспільних мереж, які підтриму-
ються на основі неформальних цін-
ностей, норм і понять, які поділя-
ють члени соціальних груп і спіль-
нот, що створюють між ними кри-
тичну масу довіри і соціальної підт-
римки, ефект співробітництва і вза-
ємодії [14] 

Соціальний ресурс – ха-
рактеристика деякого за-
пасу нематеріальних ру-
шійних сил розвитку, соці-
альних зв'язків, що сфор-
мувалися в суспільстві, і 
соціальних інститутів, об-
слуговуючих функціону-
вання економіки [12] 

Л
ю

дс
ьк

ий
 

Людський потенціал – накопи-
чений запас здоров'я, загально-
культурної і професійної компе-
тентності, творчої, підприємниць-
кої і цивільної відповідальності, 
що реалізується у сфері діяльнос-
ті і у сфері вжитку на основі рин-
кових і неринкових механізмів. 
Людський потенціал – сукуп-
ність знань, умінь і мотивацій 
населення [8, 22] 

Людський капітал – це наявний 
запас здібностей і мотивацій насе-
лення, що включає освічену части-
ну трудових ресурсів, знання, ін-
струментарій інтелектуальної та 
управлінської праці, місце існуван-
ня і трудової діяльності, які впли-
вають на зростання обсягів націо-
нального виробництва і збільшення 
доходів населення [8] 

Людські́ ресурси – сукуп-
ність робітників з кваліфі-
кацією до розробки або 
підтримки продукту або 
сервісу [3]. 
Людські ресурси = кіль-
кість людей + людський 
потенціал (компетенції, 
досвід, інтелект, здібність 
до постійного вдоскона-
лення і розвитку) [20] 

Т
ру

до
ви

й 

Трудовий потенціал – це існую-
чі сьогодні та передбачувані тру-
дові можливості, які визначають-
ся чисельністю, віковою структу-
рою, професійними, кваліфіка-
ційними та іншими характерис-
тиками персоналу підприємства 
[3, 9, 22] 

______ 

Трудові ресурси – частина 
населення, яка по фізично-
му розвитку, придбаній ос-
віті, професійно-кваліфіка-
ційному рівню здатна зай-
матися суспільно корис-
ною діяльністю [9, 22] 

Ін
те

ле
кт

уа
ль

ни
й 

Інтелектуальний потенціал – це 
сукупність знань, умінь і творчих 
обдарувань індивідів, їхній освіт-
ньо-кваліфікаційний рівень, які 
дають змогу засвоювати набуті та 
творити нові знання, тобто це 
здебільшого можливості, якими 
володіє особа [8, 18] 

Інтелектуальний капітал – знан-
ня, навички і виробничий досвід 
конкретних людей і нематеріальні 
активи, включаючи патенти, бази 
даних, програмне забезпечення, 
товарні знаки і ін., які продуктивно 
використовуються в цілях максимі-
зації прибутку й інших економічних 
і технічних результатів [7]. 
Інтелектуальний капітал – це 
знання, які можуть бути перетворе-
ні на прибуток та оцінені [8] 

Інтелектуальні ресурси – 
сукупність елементів інте-
лектуального потенціалу, 
здатних не лише безпосе-
редньо включатися в про-
цес виробництва, але і 
справляти на нього потуж-
ну опосередковану дію 
через науку і технічний 
прогрес [8, 15] 
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які можуть бути перетворені на прибуток [7, 
8]. Ресурс – це теж засіб, можливості, якими 
можна скористуватися. Наприклад, соціаль-
ний ресурс – запас нематеріальних рушійних 
сил розвитку, соціальних зв'язків, соціальних 
інститутів, обслуговуючих функціонування 
економіки [12]. Але ресурс може бути вико-
ристаним, а може залишитись у запасі. По-
тенціал – це теж сукупність засобів та можли-
востей, але не тільки наявних, а ще і прихова-
них. Так, трудовий потенціал – це наявні сьо-
годні та передбачувані трудові можливості [3, 
9]. Отже:  

1) капітал – це та частина ресурсу або 
потенціалу, яка використовується, відтворю-
ється та приносить прибуток; 

2) ресурс – більш широке поняття; він 
може використовуватися або не використо-
вуватися; може відтворюватися чи не відтво-
рюватися; може приносити або не приносити 
прибутку; 

3) потенціал – найбільш широке по-
няття; окрім ресурсу до нього включаються 
ще і приховані можливості. 

Схематично взаємозв’язок між даними 
категоріями зображено на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Умовне співвідношення понять «потенціал», «ресурс» та «капітал» 
 
Категорія «потенціал» має найбільш 

широкий зміст, тому буде логічним у соціа-
льно-економічних дослідженнях використо-
вувати саме це поняття. 

У наукових публікаціях зустрічаються 
терміни «соціальний потенціал», «людський 
потенціал», «трудовий потенціал» та «інте-
лектуальний потенціал». Усі вищеназвані 
терміни у своїх визначеннях мають спільні 
частини, у чомусь перетинаються. Так, до 
складу людського потенціалу входять: суку-
пність знань, умінь і мотивацій населення, 
накопичений запас здоров'я, загальнокульту-
рна і професійна компетентність, творча, пі-
дприємницька і цивільна відповідальність [8, 

22]. Трудовий потенціал включає в себе: чи-
сельність, вікову структуру населення, його 
професійні, кваліфікаційні характеристики 
[3, 9, 22]. Частинами інтелектуального по-
тенціалу є: знання, уміння і творчі обдару-
вання індивідів, їх освітньо-кваліфікаційний 
рівень [8, 18]. Соціальний потенціал – най-
більш широке з цих понять: сукупність бага-
тьох суспільних можливостей – демографіч-
них, освітніх, професійних, соціально-
інфраструктурних та інших [10, 12, 17, 23]. 

Спільною частиною всіх потенціалів є 
знання, рівень освіти населення, його про-
фесійна компетентність. На схемі (рис. 2) 
відображено вищеназвані категорії. 
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Рис. 2. Умовне співвідношення понять «соціальний потенціал», «людський потенціал»,  
«трудовий потенціал» та «інтелектуальний потенціал» 

 
Таким чином, саме соціальний потен-

ціал як найбільш повне й широке поняття 
може використовуватися для оцінки та про-
гнозування соціально-економічного розвитку 
суспільства. 
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